
 
 

REGULAMIN PROMOCJI  

„UDANE WAKACJE Z MAZOVIA BANKIEM” 
 

Przyjęto Uchwałą nr 70/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 25.05.2016r. 

 

 

ORGANIZATOR PROMOCJI 

 

§ 1. 

Organizatorem promocji „Udane wakacje z Mazovia Bankiem” (zwanej dalej Promocją) jest Mazovia 

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 25, 05-530 Góra Kalwaria, którego akta 

rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000073346, 

NIP: 123-00-05-183, REGON: 000508767, zwany dalej Bankiem. 

 

PRZEDMIOT NAGRODY 

 

§ 2. 

Nagrodą w Promocji jest zestaw do tenisa na plaży (zwany dalej Nagrodą). 

 

WARUNKI PROMOCJI 

 

§ 3. 

1. Z Promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, będące konsumentami (zwane dalej Uczestnikami), które w czasie trwania Promocji 

spełnią następujące warunki: 

1) złożą w placówce Banku wniosek o kredyt gotówkowy zgodnie z „Regulaminem kredytu 

gotówkowego”, 

2) spełnią wymogi stawiane Uczestnikom ubiegającym się o kredyt gotówkowy tj. posiadają 

zdolność kredytową ustaloną według zasad określonych przez Bank oraz spełnią wymogi 

formalne stawiane przez Bank, 

3) nie później niż dwa tygodnie od daty złożenia wniosku zostanie zawarta umowa kredytu 

gotówkowego i kredyt zostanie uruchomiony. 

2. Bank przekaże Uczestnikowi Nagrodę w dniu wypłaty kredytu. 

3. Do każdego kredytu uczestniczącego w Promocji Bank może przyznać maksymalnie jedną Nagrodę. 

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział wyłącznie jeden raz w Promocji. 

5. Nagroda otrzymana w ramach Promocji nie podlega wymianie na gotówkę. 

6. Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie. 

7. Uczestnik traci prawo do Nagrody jeżeli nie dokona jej odbioru w terminie 60 dni kalendarzowych 

liczonych od dnia wypłaty kredytu. 

8. Wartość Nagrody podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie przepisów art. 21 ust. 

1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

 

 

 

 



OKRES TRWANIA PROMOCJI 

 

§ 4. 

1. Okres Promocji trwa od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 lipca 2016 roku lub do wyczerpania 

Nagród. 

2. W przypadku wyczerpania Nagród przed dniem 31 lipca 2016 roku Bank poinformuje Uczestnika o 

zakończeniu Promocji najpóźniej przed podpisaniem umowy kredytowej lub zaproponuje nagrodę 

zastępczą. 

 

REKLAMACJE 

 

§ 5. 

1. Uczestnik może w każdym czasie złożyć reklamację na usługi świadczone przez Bank. 

2. Reklamacja może być złożona w dowolnej placówce Banku: 

1) w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), na formularzach 

dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku – www.mazoviabank.pl; 

2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu, podczas wizyty Klientów w placówce Banku; 

3) w formie elektronicznej, na adres: reklamacje@mazoviabank.pl 

3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 

4. O rozpatrzeniu reklamacji Klienci zostaną poinformowani pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą 

elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona 

wyłącznie na wniosek Klientów. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące procedury składania reklamacji w Banku dostępne są w placówkach 

Banku oraz na stronie internetowej Banku – www.mazoviabank.pl. 

6. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec Banku. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 6. 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

„Umowy kredytu gotówkowego” oraz „Regulaminu kredytu gotówkowego”. 

2. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów.  

3. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

4. W razie sporu Klienci mogą: 

1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Rady Nadzorczej Banku; 

2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego; 

3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;  

4) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. 

5. Bank jako organizator Promocji i administrator danych osobowych jej Uczestników, informuje, że w 

okresie trwania Promocji będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji. 

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo do ich przetwarzania. 

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mazoviabank.pl oraz we wszystkich 

placówkach Banku. 

7. Bank zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podania przyczyny. 

http://www.mazoviabank.pl/

