REGULAMIN AKCJI
„TWÓJ EKSPERT W ŚWIECIE FINANSÓW”

§1
1. Organizatorem akcji prowadzonej pod nazwą „Twój Ekspert w Świecie Finansów” (dalej
„Akcja”) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208
Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał
zakładowy wynosi 543 566,63 zł (opłacony w całości) (dalej „Organizator”).
2. Fundatorem kart, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, jest Organizator.
3. Okres Akcji trwa od dnia 04.05.2015 roku do odwołania („Okres Akcji”), z zastrzeżeniem §
5 ust. 1 Regulaminu.
4. Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia oznaczają:
a) Karta – Karta przedpłacona typu MasterCard wydawana przez spółkę PrePay
Technologies Limited we współpracy z Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, z terminem ważności 3 lata, który liczony jest od dnia wystawienia Karty.
Szczegóły dotyczące użytkowania Kart znajdują się w Regulaminie, który dostępny jest
pod adresem www.enered.pl.
b) Uczestnik – osoba, która dowiedziała się o Akcji od Związku Zawodowego, który
zawarł umowę z Open Finance S.A.

§2
1. W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w okresie od dnia ….. 2014 roku
spełnią łącznie następujące warunki:
a) W Okresie trwania Akcji wypełnią poprawnie i czytelnie formularz będący wnioskiem
o wydanie Karty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w tym udzielą
zgody na przetwarzanie danych osobowy przez Open Finance na potrzeby oferowania
produktów i usług podmiotów współpracujących z Open Finance S.A. oraz w celu
przystąpienia i uczestnictwa w Akcji.
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin
(małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo).

§3
1. Karta uprawnia Uczestnika do otrzymania bonusu w postaci doładowania kwotowego,
który zależny będzie od rozwiązania finansowego będącego w ofercie Organizatora, do
którego Uczestnik przystąpi.
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2. Wartość doładowania zostanie ustalona zgodnie z tabelą poniżej:
PRODUKT

DOŁADOWANIE DLA UCZESTNIKA

Kredyt hipoteczny

0,2 % kwoty kredytu brutto

Kredyt gotówkowy

0,2 % kwoty kredytu netto

Ubezpieczenie na życie

10 % składki rocznej

3. Doładowanie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po uruchomieniu produktu, co zostanie
wykazane przez instytucję współpracującą na raporcie rozliczeniowym.
4. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych doładowania, o których mowa w pkt 1 i 2, stanowi dla Uczestnika Akcji
przychód z innych źródeł, opodatkowany na zasadach ogólnych. Organizator sporządzi
informację o wysokości uzyskanego przychodu (PIT 8C) w terminie do końca lutego roku
następującego po roku, w którym wystąpił przychód, i prześle ją właściwemu urzędowi
skarbowemu oraz Uczestnikowi Akcji.

§4
1. Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik nabywa
prawo do otrzymania Karty i bonusów wiązanych z jej posiadaniem.
2. Dostarczenie Karty Uczestnikowi, nastąpi poprzez osobiste wręczenie Karty w ciągu 60
dni od spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 oraz po uprzednim podpisaniu przez
Uczestnika Protokołu Odbioru Karty, co odbędzie się w oddziale Organizatora. W sytuacji,
gdy dostarczenie Karty będzie niemożliwe w proponowanym przez Organizatora terminie
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Uczestnik i Organizator uzgodnią wspólnie
nowy termin odbioru Karty.
3. Złożenie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a umożliwia Uczestnikowi w czasie
oczekiwania na wydanie Karty, skorzystanie z uprawnień, które przysługują posiadaczowi
Karty.
4. Karta uprawnia również do wzięcia udziału w promocjach, które Organizator
przeprowadzi w przyszłości, przeznaczonych dla Klientów, którzy o Akcji dowiedzieli się
od Związku Zawodowego, który zawarł umowę z Open Finance S.A.
5. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia uprawnień z tytułu Karty na inną osobę.
6. Wszelkie pytania i problemy związane z obsługa karty (zgłoszenia kradzieży lub zgubienia
karty, zmiana kodu PIN, wydanie duplikatu karty itp.) należy kierować do Edenred Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa, tel.: 22 2
927 927, e-mail: kontakt-pl@edenred.com.

§5
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1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Akcji, jeżeli
nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Akcji.
2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom
Akcji w siedzibie Organizatora, we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych, w
siedzibie Związku Zawodowego oraz na stronie www.zwiazki.open.pl lub
www.solidarnosc.open.pl.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według adresu zamieszkania Uczestnika.

§6
1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych
osobowych. Administratorem danych osobowych Klientów w ramach Akcji jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału
w Akcji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich
danych oraz prawo do ich poprawiania.
§7
1. Uczestnik, biorąc udział w Akcji, wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
Regulaminu.
2. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z realizacją Akcji powinny być kierowane na piśmie
pod adresem: Open Finance SA ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem
„Reklamacja – Twój Ekspert w Świecie Finansów”.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, jak również
opis i przyczyny reklamacji.
4. W razie negatywnego wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie na adres
podany w reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty skutecznego doręczenia
Organizatorowi reklamacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora
publicznego.

Załącznik nr 1
 Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wydanie karty.
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