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Regulamin sprzedaży
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1. Organizatorem sprzedaży premiowej „WYCIĄGNIJ KORZYŚCI z wyciągu II” zwanej w dalszej części Regulaminu
Promocją, jest ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku /adres 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 4/,
wpisany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000145114, zwany dalej Organizatorem.
2. Okres sprzedaży premiowej „WYCIĄGNIJ KORZYŚCI z wyciągu II” trwa od 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.
3. Uczestnikiem promocji jest Klient indywidualny, który w okresie promocji złoży:
1) W placówce Banku Wniosek o zmianę usług lub,
2) W SGB24 Wniosek o zmianę formy otrzymywania wyciągu (kategoria Zapytania i zmiany),
z dyspozycją zmiany formy otrzymywania wyciągu z dotychczasowej formy papierowej wysyłanej za
pośrednictwem poczty tradycyjnej na elektroniczną w postaci wyciągu przesyłanego na e-mail bądź też do
samodzielnego pobrania przez Klienta Organizatora z bankowości elektronicznej SGB24.
4. Rachunkami do których Uczestnik promocji może złożyć Wniosek wskazany w pkt. 3 są: rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), rachunek oszczędnościowy.
5. Za datę realizacji złożonego Wniosku zgodnie z pkt.3, należy rozumieć moment określony w czasie, w którym złoży
Wniosek o zmianę usług/Wniosek o zmianę formy otrzymywania wyciągów zostanie zrealizowany. W przypadku
Wniosku o zmianę usług niezwłocznie w dniu złożenia. W przypadku bankowości elektronicznej SGB24 Wniosek
otrzyma status „Zrealizowany” (maksymalnie dwa dni robocze od daty złożenia wniosku w SGB24).
6. Celem promocji jest upowszechnianie wśród Klientów Organizatora postaw ekologicznych, poprzez zmianę
dotychczasowej formy otrzymywania wyciągu z formy papierowej na formę elektroniczną w postaci wyciągu
przesyłanego na e-mail bądź też do samodzielnego pobrania przez Klienta Organizatora z bankowości
elektronicznej SGB24.
7. Każdy Uczestnik promocji, który w okresie promocji określonej w pkt.2 niniejszego Regulaminu, dla wybranego
rachunku objętego promocją zgodnie z pkt. 4:
1) złoży w bankowości elektronicznej SGB24 Wniosek, o którym mowa w pkt. 3. ppkt. 2), otrzyma prawo do
nagrody pieniężnej w postaci kwoty 10 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy), którą Organizator przekaże w
formie przelewu na rachunek, którego dotyczyła zmiana formy otrzymywania wyciągu w terminie maksymalnie
dwóch dni roboczych od daty realizacji złożonego wniosku.
2) złoży w placówce banku Wniosek o zmianę usług, o którym mowa w pkt. 3. ppkt. 1), otrzyma prawo do nagrody
w postaci torby bawełnianej z nadrukiem reklamowym „Jestem Eko dbam o naturę” o wartości 3,81 zł. Nagroda
zostanie wydana bezpośrednio po złożeniu wniosku w placówce banku.
8. Jeżeli Uczestnik promocji dokona zmiany formy wysyłania wyciągów dla kilku rachunków, których jest
Użytkownikiem, wówczas takiemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo do nagrody do każdego rachunku, dla
którego złożył Wniosek zgodnie z pkt. 3. Przyznana nagroda jest przypisana wyłącznie do rachunku, do którego
został złożony Wniosek.
9. Uczestnik promocji może dokonać tylko i wyłącznie jednej zmiany formy wysyłania wyciągu dla każdego z
rachunków. Dokonanie więcej niż jednej zmiany dla danego rachunku, nie upoważnia do odbioru kolejnej nagrody.
10. Treść Regulaminu dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.esbank.pl
11. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji stosuje się
postanowienia „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów
indywidualnych” obowiązujący w ESBANKU Banku Spółdzielczym oraz obowiązujące przepisy prawa.
12. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
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