Regulamin sprzedaży premiowej.
1. W przypadku Karty Visa Wydajesz & Zarabiasz oraz Karty Visa na Obcasach,
sprzedażą premiową z nagrodami objęte są transakcje bezgotówkowe
dokonywane przy użyciu tych kart zgodnie z umową, regulaminem debetowych
kart płatniczych dla klientów indywidualnych oraz z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że w przypadku
rozwiązania umowy rachunku, do którego była wydana Karta:
a) w dniach od 1 do 14 dnia miesiąca kalendarzowego, sprzedażą premiową nie
są objęte transakcje rozliczone w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym
miesiąc, w którym to konto zostało zamknięte do dnia jego zamknięcia
włącznie,
b) w dniach od 15 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, sprzedażą
premiową nie są objęte transakcje rozliczone w miesiącu kalendarzowym, w
którym konto zostało zamknięte.
2. Pojedynczą nagrodą jest kwota pieniężna w wysokości 1% wartości transakcji
bezgotówkowej dokonanej na terenie Polski w punktach handlowo-usługowych
prowadzących działalność sklasyfikowaną jako sklepy odzieżowe, obuwnicze
oraz odzież i obuwie dziecięce. Bank identyfikuje transakcje bezgotówkowe
objęte niniejszą sprzedażą premiową poprzez kody kategorii Akceptanta
nadawane przez Agenta rozliczeniowego na podstawie klasyfikacji działalności
gospodarczej Akceptanta.
3. Transakcje internetowe są premiowane wyłącznie w przypadku sklepów
odzieżowych, obuwniczych oraz z odzieżą i obuwiem dziecięcym, przy czym
obejmuje wyłącznie płatności Kartą dokonane na stronie sklepu, a nie obejmuje
płatności dokonywanych u kuriera.
4. Wartość pojedynczej nagrody jest zaokrąglana do dwóch miejsc po
przecinku. W przypadku transakcji zagranicznych dokonanych przy użyciu Karty
Visa Wydajesz & Zarabiasz lub Karty Visa na Obcasach wartość pojedynczej
nagrody wyliczana jest na podstawie kwoty, którą zostało obciążone konto
otrzymanej po przewalutowaniu danej transakcji zagranicznej zgodnie z
zasadami zawartymi w regulaminie debetowych kart płatniczych dla klientów
indywidualnych. W przypadku transakcji dokonanej Kartą Wydajesz & Zarabiasz
lub Kartą Visa na Obcasach w ramach usługi cash back wartość pojedynczej
nagrody wyliczana jest na podstawie kwoty płatności kartą – od kwoty
wypłacanej gotówki nagroda nie jest naliczana. Oddzielna (pojedyncza) nagroda
jest należna klientowi w ramach sprzedaży premiowej każdorazowo w
przypadku dokonania transakcji bezgotówkowej przy użyciu Karty Visa
Wydajesz & Zarabiasz lub Karty Visa na Obcasach.
5. Suma nagród netto oznacza sumę nagród dotyczących transakcji
bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim miesiącu kalendarzowym

umniejszoną o kwoty nagród wypłaconych od transakcji dokonanych w danym
lub poprzednich miesiącach kalendarzowych, których kwoty zostały zwrócone
(np. w wyniku zwrotu towaru lub w wyniku postępowania reklamacyjnego
dotyczącego towaru/usługi).
6. Łączna suma nagród wynikająca z transakcji bezgotówkowych
zrealizowanych i rozliczonych w poprzednim miesiącu kalendarzowym, nie
może przekroczyć 50 zł dla każdej z kart.
7. Każdego 15-go dnia miesiąca kalendarzowego konto, do którego została
wydana Karta Visa Wydajesz & Zarabiasz lub Karta Visa na Obcasach uznawane
jest sumą należnych nagród netto.
8. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym nastąpią wyłącznie
zwroty transakcji objętych nagrodą, wykonanych w poprzednich miesiącach
kalendarzowych, konto, do którego przypisana jest Karta Visa Wydajesz &
Zarabiasz lub Karta Visa na Obcasach zostanie obciążone kwotą wcześniej
wypłaconych nagród od tych transakcji. W przypadku braku wystarczających
środków na koncie obciążenie to spowoduje niedozwolone zadłużenie na
koncie. W takim przypadku mają zastosowanie zapisy regulaminu debetowych
kart płatniczych dla klientów indywidualnych oraz odpowiednie zapisy
regulaminu kont dla ludności dotyczące spowodowania zadłużenia bez zgody
Banku. 9. W przypadku gdy 15-ty dzień miesiąca nie jest dniem roboczym
Konto, do którego została wydana Karta Visa Wydajesz & Zarabiasz lub Karta
Visa na Obcasach zostanie uznane / obciążone kwotą należnych/wcześniej
wypłaconych nagród netto w najbliższym dniu roboczym danego miesiąca,
następującym po 15 dniu miesiąca kalendarzowego.
10. W przypadku dokonania nowelizacji przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych i wprowadzenia obowiązku pobierania przez
Bank (jako płatnika) zryczałtowanego podatku dochodowego, Bank z chwilą
wejścia w życie takich przepisów, przed przekazaniem nagrody na konto, do
którego przypisana jest Karta Visa Wydajesz & Zarabiasz lub Karta Visa na
Obcasach potrąci od jej wartości należny podatek dochodowy, a pobrany
podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. W
takiej sytuacji tj. od momentu wejścia w życie powyższych przepisów, konto do
którego przypisana jest Karta Visa Wydajesz & Zarabiasz lub Karta Visa na
Obcasach będzie uznawane kwotą nagrody pomniejszoną o pobrany podatek.

