Regulamin Programu „Jeden do wielu”
§1
Nazwa programu
Niniejszy Regulamin określa zasady programu „Jeden do wielu” zwanego dalej Programem.
§2
Organizator
Program organizowany jest przez Volkswagen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo
ONZ 1, 00-124 Warszawa, kapitał zakładowy 54 500 000,00 PLN opłacony w całości, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 2340, REGON 012974371, NIP
527-21-05-419, zwany dalej Bankiem.
§3
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie Programu terminy zdefiniowane poniżej, oznaczają:
1. Konto osobiste e-direct – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony przez Bank w
PLN (polskie złote), objęty pakietem opłat Volkswagen Bank Polska S.A. – zgodnie z „Tabelą
Prowizji i Opłat dla Klientów Indywidualnych” , oferowany przez Bank pod nazwą handlową
„Konto e-direct”, przeznaczony dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Rachunek umożliwia korzystanie z usług bankowości internetowej.
2. Umowa Rachunku e-direct – umowa rachunku bankowego, na podstawie której Bank prowadzi
Konto osobiste e-direct.
3. Zawarcie Umowy rachunku e-direct – potwierdzenie przez Bank, w formie e-maila lub sms-a
wysłanego na wskazany w Umowie Rachunku e-direct adres e-mail lub numer telefonu
komórkowego, otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do otwarcia Konta osobistego edirect, podpisanych przez klienta.
4. Wpłata – wpłata gotówkowa lub bezgotówkowa powiększająca saldo środków pieniężnych na
Koncie osobistym e-direct.
5. Rachunek Uczestnika – Konto osobiste e-direct Uczestnika Programu.
6. Nowy Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, uprawniona do zawarcia Umowy rachunku e-direct na
zasadach określonych w Regulaminie Prowadzenia Rachunków Bankowych Volkswagen Bank
Polska S.A., która w dniu rozpoczęcia Programu nie posiada Konta osobistego e-direct.
§4
Czas trwania
1. Program trwa od dnia 28.08.2012 do 31.10.2012.

2. Bank zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu wskazanego w ust. 1 bez
podania przyczyn.
§5
Uczestnicy
Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami, które spełniają łącznie
poniższe warunki:
1. Są posiadaczami Konta osobistego e-direct.
2. Polecą Nowemu Klientowi Banku Konto osobiste e-direct, na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
3. Nie są Pracownikami lub Zleceniobiorcami Banku.
§6
Nagrody
1. Uczestnik Programu otrzyma nagrodę („Premię”) w wysokości 50 PLN powiększoną o kwotę
dodatkową wynosząca 11,11% wartości sumy Premii za każdego poleconego Nowego Klienta, po
spełnieniu warunków Programu określonych w §7 niniejszego Regulaminu.
2. Premie zostaną wypłacone wyłącznie pierwszym 1000 osobom, które w czasie trwania Programu
spełnią warunki Programu zawarte w §7 Regulaminu.
3. Maksymalna kwota Premii dla każdego z pierwszych 1000 osób nie może przekroczyć 500 PLN.
Jeśli Uczestnik skumuluje kwotę Premii przewyższającą 500 PLN, otrzyma w ramach wypłaty
kwotę Premii w wysokości 500 PLN.
4. Premie zostaną przekazane na Rachunki Uczestników do 14.12.2012 r.
5. Dla jedenastu Uczestników Programu, którzy jako pierwsi nabędą prawo do Premii o łącznej
wartości 500 PLN przewidziane są nagrody dodatkowe („Nagroda”). Konsola PlayStation3 w
zestawie z Move wraz z dodatkową kwotą pieniężną wynoszącą 11,11% wartości Nagrody. Dla
każdego z kolejnych dziesięciu Uczestników Programu, którzy otrzymają Premię o łącznej
wartości 500 PLN, przewidziana jest druga nagroda rzeczowa - mobilny odtwarzacz video mp3
Walkman® 8 GB wraz z dodatkową kwotą pieniężną wynosząca 11,11% wartości drugiej nagrody
rzeczowej.
6. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Premie oraz Nagrody, jako nagrody otrzymywane w Programie organizowanym przez Bank ,
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zryczałtowanej
wysokości 10% wartości nagrody, przy czym płatnikiem podatku w Programie jest Bank.
7. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane kurierem lub pocztą na adres korespondencyjny Uczestnika
najpóźniej do dnia 31.12.2012 r.
8. Nieodebranie nagrody rzeczowej w terminie do 31.01.2013 r. jest równoznaczne z rezygnacją
Uczestnika z nagrody. W takim przypadku nagrody te pozostają własnością dotychczasowego
właściciela – Banku.

9. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce oraz na inne nagrody
rzeczowe. Nagradzanym Uczestnikom Programu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
szczególnych właściwości nagrody. Nagrody posiadają gwarancje producenta.
§7
Warunki programu
Uczestnik Programu nabywa prawo do Premii, jeśli polecenie Konta osobistego e-direct będzie
skuteczne, czyli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1. Nowy Klient za pośrednictwem strony internetowej www.vwbank.pl wypełni wniosek o otwarcie
Konta osobistego e-direct i umieści we wniosku 11 ostatnich cyfr numeru Rachunku Uczestnika.
2. Nowy Klient zawrze z Bankiem Umowę rachunku e-direct w czasie trwania Programu.
3. W terminie do 30.11.2012 r. suma Wpłat na Koncie e-direct Nowego Klienta będzie wynosiła
minimum 300 PLN.
4. Konto osobiste e-direct Nowego Klienta będzie stale otwarte przynajmniej do 14.12.2012 r.
5. Rachunek Uczestnika będzie stale otwarty przynajmniej do 14.12.2012 r.
§8
Reklamacje
Reklamacje Uczestników Programu będą przyjmowane w terminie do 31.01.2013 w formie pisemnej
korespondencji wysłanej listem poleconym na adres Volkswagen Bank direct, Rondo ONZ 1, 00-124
Warszawa z dopiskiem „Reklamacja w sprawie Programu: Jeden do wielu”. Reklamacja jest rozpatrywana
w ciągu 30 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisma przez Bank.
§9
Dostępność
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://www.vwbank.pl/mgm.
§10
Regulacje produktowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zwarte w
Regulaminie Prowadzenia Rachunków Bankowych Volkswagen Bank Polska S.A. i odpowiednich
umowach produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
§11
Akceptacja Regulaminu
Udział w Programie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

