REGULAMIN PROMOCJI „COMPERIA BONUS”
§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami” w promocji
„Comperia Bonus”, zwanej dalej „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-673
Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego
Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 289, 40 zł, adres e-mail:
biuro@comperia.pl, zwana dalej: „Organizatorem”.
3. Partnerem Promocji jest Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział BGŻOptima, w Warszawie z
siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, zwany dalej: „BGŻOptima” lub
„Bankiem”.
4. Promocja organizowana jest poprzez stronę internetową Organizatora działającą w domenie
https://www.comperiabonus.pl.
5. Wypłacającym Premię jest Organizator.
6. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Promocja trwa od dnia 26 maja do 30 czerwca 2014 r.; okres ten zwany jest dalej „okresem
(czasem) trwania Promocji”.
8. Poprzez dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
§2 Uczestnictwo w Promocji
1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która przez cały okres trwania Promocji, spełnia
następujące warunki:
a. Ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b. Jest uprawniona do zawarcia Umowy o Konto Indywidualne i złożenia dyspozycji otwarcia Lokaty
Bezkarnej na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług bankowości elektronicznej
BGŻOptima, które są dostępne na stronie: www.comperiabonus.pl lub pod adresem internetowym
Banku, tj. http://www.bgzoptima.pl/dokumenty/regulamin/default.aspx?source=accountopen,
zwanym dalej: „Regulaminem BGŻOptima”;
c. Nie jest równocześnie stroną żadnej obowiązującej umowy z BGŻOptima o prowadzenie Konta
Indywidulanego lub Lokaty Bezkarnej;
d. Nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora i Partnera Promocji lub wszelką inną
niewskazaną wyżej osobą, mającą dostęp do dokumentów lub informacji mogących bezpośrednio lub
pośrednio mieć wpływ na przebieg Promocji;

e. Przeczyta, zrozumie i zaakceptuje niniejszy Regulamin jak i Regulamin korzystania z usług serwisu
Comperia.pl wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies, znajdujący się pod adresem:
http://www.comperia.pl/regulamin-comperia.html
2. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator podejmie uzasadnione wątpliwości o
jakichkolwiek działaniach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa, mających na celu
ingerencję w mechanizm Promocji lub próbie takich działań, mogą zostać wykluczeni z Promocji przez
Organizatora.
§3 Zasady udziału w Promocji
1. Udział w Promocji odbywa się w sposób następujący:
a. Uczestnik w okresie trwania Promocji rejestruje się w Promocji, podając dane osobowe: imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i składa za pośrednictwem strony
internetowej https://www.comperiabonus.pl/panel prawidłowo wypełniony wniosek internetowy o
założenie Konta Indywidualnego i Lokaty Bezkarnej („Wniosek”). Za prawidłowo wypełniony Wniosek
uważa się Wniosek wypełniony w ciągu jednej sesji, co oznacza, iż podczas wypełniania Wniosku
Uczestnik nie może być bezczynny dłużej niż 13 (słownie: trzynaście) minut;
b. Następnie BGŻOptima weryfikuje wniosek i po jego akceptacji może zawrzeć z Uczestnikiem
umowę o założenie Konta Indywidualnego i Lokaty Bezkarnej. Otwarcie Lokaty następuje przez
Internet, z wykorzystaniem procesu otwarcia z autoryzacją poprzez przelew inicjujący z innego
banku. Pełna aktywacja Konta Indywidualnego odbywa się po weryfikacji zgodności danych
zawartych we wniosku z danymi z przelewu inicjującego
c. Saldo na rachunku Konta Indywidualnego i/lub Lokaty Bezkarnej powinno być utrzymane w
wysokości minimum 1000 zł(słownie: jeden tysiąc złotych) do dnia 30 lipca 2014 r.
2. Prawo do Premii nie przysługuje w szczególności, jeśli:
a. Wniosek o założenie Konta Indywidualnego i Lokaty Bezkarnej został złożony z innego źródła niż
https://www.comperiabonus.pl;
b. Wniosek o założenie Konta Indywidualnego i Lokaty Bezkarnej został złożony poza okresem
trwania Promocji;
c. Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z wymogów, o których mowa w Regulaminie.
3. O przyznaniu Premii Organizator zawiadomi tych Uczestników, którzy ją otrzymają, do dnia 12
sierpnia 2014 r. poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres podany przez Uczestnika we Wniosku.
We wiadomości tej zawarty jest link aktywacyjny, którego kliknięcie spowoduje przeniesienie
Uczestnika na stronę panelową serwisu Comperia.pl, tj. https://comperiabonus./pl/uzupelnij-dane.
4. Uczestnicy, o których mowa w ust. 3 powyżej, w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania przez
Organizatora zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zobowiązani są uzupełnić dane
osobowe obejmujące: imię, nazwisko, Numer Rachunku Konta BGŻOptima, otwartego podczas i w
związku z założeniem Lokaty Bezkarnej, zwanego dalej: „Rachunkiem Konta Indywidualnego
BGŻOptima” oraz adres zamieszkania Uczestnika.

5. Warunkiem uzyskania Premii jest podanie na stronie https://www.comperiabonus.pl/uzupelnijdane pełnych i prawdziwych danych osobowych oraz prawidłowego numeru Rachunku Konta
Indywidualnego BGŻOptima. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika
błędnych lub niekompletnych danych, w szczególności za pomyłkę w wielocyfrowym numerze
rachunku bankowego i brak możliwości przekazania Premii z tego powodu
§4 Premia
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy spełnili warunki określone w Regulaminie, otrzymają Premię pieniężną
o wartości 80zł (słownie: osiemdziesiąt złotych), która zostanie przekazana na Rachunek Konta
Indywidualnego BGŻOptima w terminie do 26 sierpnia 2014 r. Datą przekazania Premii jest data
złożenia przez Organizatora dyspozycji przelewu na Rachunek Konta Indywidualnego BGŻOptima.
2. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2, braku
podania danych osobowych, o których mowa w tym przepisie, lub też podania danych niepełnych lub
nieprawdziwych, w szczególności niepoprawnego podania Numeru Rachunku Konta Indywidualnego
BGŻOptima, jego wcześniejszego zamknięcia lub innych przyczyn uniemożliwiających lub istotnie
utrudniających przekazanie Premii Uczestnikowi, prawo do uzyskania Premii nie przysługuje.
3. Przekazanie na rachunek Konta Indywidualnego BGŻOptima jest jedyną formą przekazania Premii.
Uczestnik nie ma możliwości odebrania Premii w gotówce, żądania zapłaty jej w inny sposób (np. na
inny rachunek bankowy, czy na konto PayPal lub innego operatora płatności). Premie nie mogą być
także zamieniane na inne świadczenia, nie mogą być także przekazywane przez Uczestnika na rzecz
innych Uczestników.
4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko i wyłącznie jedną Premię w ramach Promocji.
§5 Opodatkowanie Premii.
Kwoty premii otrzymanych w Promocji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 nr 14, poz. 176 ze zm.)
§6 Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uzyskania Premii przez Uczestnika
wynikający z wszelkich przyczyn innych niż zawinione przez Organizatora, w szczególności wszelkich
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, BGŻOptima oraz osób trzecich.
2. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
a. Zdarzenia będące skutkiem wszelkich przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż
oprogramowanie strony internetowej Organizatora (np. Microsoft Windows, Android);
b. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Organizatora, np. na
skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
c. oznaczanie e-maili Uczestnika do Organizatora lub Organizatora do Uczestnika jako spam;

d. niepoprawne wypełnienie przez Uczestnika Wniosku lub formularzy, a w szczególności Organizator
nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu
bez ich wiedzy i zgody.
§7 Reklamacje
1. Jeżeli Uczestnik uważa, że Promocja nie jest realizowana przez Organizatora lub jest realizowana
niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację na adres e-mail Organizatora:
kontakt@comperiabonus.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail
Uczestnika, numer Rachunku Konta Indywidualnego BGŻOptima, opis stanu faktycznego oraz
zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Organizatora do uzupełnienia reklamacji.
2. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia
doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji
przez Organizatora. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego
Organizator przesyła Uczestnikowi na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.
§8 Ochrona danych osobowych Uczestników
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Organizator – Comperia S.A.
2. Dane osobowe Uczestników Promocji podane przy wypełnianiu Wniosku oraz przy uzupełniniu
danych (§4 ust. 2) będą przetwarzane przez Organizatora dla celów udziału w Promocji, otrzymania
Premii i przeprowadzenia wszelkich procedur z tym związanych, na co Uczestnik wyraża zgodę.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.
5. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
dla celów, o których mowa w ust. 3; odbywa się to w takim samym trybie jak opisany w §9 ust. 2 i jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji.
§9 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin obowiązany jest także zaakceptować Regulamin
korzystania z usług serwisu Comperia.pl, wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies, znajdujący się
pod adresem: http://www.comperia.pl/regulamin-comperia.html. Przepisy Regulaminu Comperia.pl
stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
2. W każdym czasie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji wysyłając na adres e-mail
Organizatora kontakt@comperiabonus.pl e-mail o treści „REZYGNACJA”.
3. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają
charakter wyłącznie informacyjny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od
dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
https://www.comperiabonus.pl. Jednakże wprowadzone zmiany do Regulaminu nie mają wpływu na
prawa nabyte przez Uczestników, którzy już rozpoczęli uczestnictwo w Promocji (tj. złożyli
prawidłowy Wniosek).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji (skrócenia czasu jej
trwania), o czym niezwłocznie zawiadomi Uczestników publikując informację na stronie internetowej
Organizatora pod adresem: https://www.comperiabonus.pl.
6. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
7. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Uczestnik jest
osobą fizyczną, która uczestniczy w Promocji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością
gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 3854 Kodeksu
cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować
należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 maja 2014 roku.

