Regulamin promocji „200 zł za otwarcie Konta i przelew na ZUS”
§ 1 Wprowadzenie
1. Niniejszy Regulamin (dalej ”Regulamin”) określa warunki promocji pod nazwą „200 zł za otwarcie
Konta i przelew na ZUS”
2. Promocja polega na premiowaniu osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą, którzy otworzyli Konto Direct dla firmy (dalej: „Konto”) i z tego Konta wykonali
przelew na ZUS. Przebiega ona według zasad, które określa Regulamin. Udział w promocji jest
dobrowolny.
3. Organizatorem promocji pod nazwą „200 zł za otwarcie Konta i przelew na ZUS”, zwanej dalej
„Promocją” jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086
Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale
zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP
634-013-54-75, o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) –
INGBPLPW, adresie poczty elektronicznej: info@ingbank.pl i numerze telefonu: 801 222 222,
podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, pl. Powstańców
Warszawy 1, 00-030 Warszawa, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Bankiem".
4. Bank jako organizator Promocji oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią
fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest
też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach
hazardowych.
5. ING Bank Śląski S.A. będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika dla celów Promocji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych
osobowych zbieranych na potrzeby Promocji jest Bank. Bank będzie przetwarzał dane osobowe na
zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych osobowych wymaganych Regulaminem
jest dobrowolne, a osoba której podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, może
je zmieniać w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością i może żądać
zaprzestania ich przetwarzania. W związku z realizacją Promocji Bank przetwarza następujące dane
osobowe (imię i nazwisko właściciela firmy, PESEL właściciela, NIP firmy, oraz numer telefonu
komórkowego). Na podstawie niniejszego Regulaminu dane osobowe uczestników będą
przetwarzane tylko w okresie promocji i tylko w celu przystąpienia do niej, wykonywania praw i
obowiązków związanych z Promocją, a także w celu archiwizacyjnym.
6. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która wyraziła sprzeciw wobec przetwarzania jej
danych osobowych w celach marketingowych przez Bank.

§ 2 Czas trwania
Promocja trwa od dnia 13.02.2017r. do dnia 15.04.2017r.

§ 3 Uczestnicy i warunki Promocji
1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą, do których nie stosuje się przepisów Ustawy o rachunkowości, będące rezydentami
uprawnione do zawarcia umowy rachunku Konto Direct dla Firmy oraz które spełnią łącznie
poniższe warunki:
1.1. od dnia 1.12.2015r. do dnia 12.02.2017r. nie byli posiadaczami rachunków prowadzonych na
podstawie „Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A usług w ramach prowadzenia

rachunków bankowych” tj. Konta z Lwem: Direct, Zysk, Zysk +, Direct dla Firmy w ING Banku
Śląskim,
1.2. od dnia 13.02.2017r. do dnia 15.04.2017r.
a. poprzez stronę internetową Banku prześlą wniosek o otwarcie Konta oraz zawrą z Bankiem
umowę o Konto, dowolną kartę debetową wydawaną do Konta i o system bankowości
internetowej
lub
b. poprzez system bankowości internetowej „Moje ING” zawrą z Bankiem umowę o Konto
oraz o kartę debetową wydawaną do Konta,
1.3. po otrzymaniu z Banku wiadomości w systemie bankowości internetowej „Moje ING”, do
15.06.2017r. zapiszą się do promocji i zaakceptują Regulamin promocji,
1.4. do dnia 15.06.2017r. opłacą przelewem z Konta składkę ZUS,
1.5. do dnia wypłaty premii, tj. 30.06.2017r. będą posiadaczami otwartego w ramach Promocji
Konta oraz posiadaczami Karty debetowej do Konta,
2. Otwarcie Konta poprzez stronę internetową Banku następuje z wykorzystaniem procesu otwarcia
Konta z wysyłką kurierską.
3. Podstawą skorzystania z Promocji jest spełnienie łącznie warunków opisanych w § 3 ust.1.

§ 4 Premia
1. Każdy Uczestnik, który spełni łącznie warunki Promocji wskazane w § 3 otrzyma od Banku premię
w wysokości 200 zł (dwustu złotych).
2. Wypłata premii nastąpi na Konto uczestnika objęte Promocją, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30.06.2017 r.
3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jedna Premia w wysokości maksymalnie 200 zł (dwustu
złotych) w całym okresie trwania Promocji.

§ 5 Opodatkowanie premii
1. Równowartość otrzymanej premii, stanowi nagrodę w sprzedaży premiowej, o której mowa w art.
21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (T.J. z
2012 r poz. 361 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że zwolnienie z podatku, o którym mowa w tym
przepisie nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego
pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności – do
samodzielnego opodatkowania, rozliczenia przez osobę fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą.
2. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie trwania niniejszej Promocji – ust.1
przestaje obowiązywać, a Bank i uczestnik Promocji mają obowiązek stosowania obowiązujących
zasad podatkowych.

§ 6 Dostępność
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Banku www.ing.pl.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały
reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w zakresie czasu trwania
Promocji, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie

będą pogarszać warunków uczestniczenia w Promocji. Informacja o powyższym będzie
umieszczona na stronie internetowej Banku. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału
w Promocji , przy czym ta rezygnacja nie powoduje ponoszenia jakichkolwiek kosztów ani opłat.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności dotyczących reklamacji oraz
postępowań pozasądowych i sądowych, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu
świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych.
Regulamin obowiązuje od 13.02.2017 r.

