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Regulamin 

„Promocji Na Nowe Środki Na Koncie Idealnie Oszczędzającym”, 

edycja nr 1, 

wprowadzony 20 listopada 2020 r. 

 
§1 DEFINICJE 

 

1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Promocji „Na Nowe Środki na Koncie Idealnie Oszczędzającym”, 

organizowanej przez Idea Bank S.A. 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a) Bank - Idea Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2C, 01-208 Warszawa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców pro- wadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638, której kapitał zakładowy 

wynosi 156 803 962 (w pełni opłacony);  

b) Klient – klient Banku, będący posiadaczem rachunku; 

c) Nowe Środki – środki przewyższające Saldo Bazowe, wpłacone na rachunek pomiędzy dniem następującym po dniu na 

koniec, którego wyliczane jest Saldo Bazowe, a ostatnim dniem Okresu przystąpienia do Promocji; 

d) Okres przystąpienia do Promocji – okres, w którym Bank udostępnia możliwość przystąpienia do Promocji; 

e) Okres Promocji – okres obowiązywania Oprocentowania Promocyjnego dla Nowych Środków; 

f) Oprocentowanie Promocyjne - oprocentowanie obowiązujące dla Nowych Środków przechowywanych na Rachunku w 
Okresie Promocji; 

g) Oprocentowanie Standardowe – oprocentowanie obowiązujące w Okresie Promocji dla środków zgromadzonych na 
Rachunku i niebędących Nowymi Środkami, wskazane w aktualnej Tabeli Oprocentowania Rachunków dla Klientów 
Indywidualnych; 

h) Promocja – Promocja na Nowe Środki na Koncie Idealnie Oszczędzającym; 
i) Rachunek –  rachunek oszczędnościowy „Konto Idealnie Oszczędzające”; 
j) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych – Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług 

bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla klientów 
indywidualnych;  

k) Regulamin Promocji – ten Regulamin „Promocji Na Nowe Środki na Koncie Idealnie Oszczędzającym”; 
l) Saldo Bazowe - łączne saldo wszystkich środków Klienta w Banku, zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-

rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych oraz na terminowych lokatach oszczędnościowych, w tym na lokatach 

strukturyzowanych, obliczone na koniec dnia 19 listopada 2020 r. 

 
 

§2 OKRES PROMOCJI 
 

1. Przystąpienie do Promocji rozpoczyna się w dniu aktywacji Rachunku w przypadku nowych Rachunków. W przypadku 
posiadaczy rachunku, dla których Bank prowadzi Rachunek w momencie rozpoczęcia danej edycji Promocji, przystąpienie 
do Promocji następuje w momencie wpłaty na Rachunek Nowych Środków. 

2. Okres przystąpienia do Promocja trwa do dnia 10 grudnia 2020 r. 
3. Okres Promocji trwa 60 dni od dnia 20 listopada 2020 r. 
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§3 PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI 
 

1. Do Promocji może przystąpić osoba fizyczna, która w Okresie przystąpienia do Promocji spełniła łącznie następujące 
warunki: 
a) zawarła z Bankiem umowę o Rachunek lub jest Stroną umowy o Rachunek; 
b) zawarła z Bankiem umowę o bankowość elektroniczną lub była stroną umowy o bankowość elektroniczną przed 

rozpoczęciem Okresu przystąpienia do Promocji; 
c) zaakceptowała Regulamin Promocji. 

2. Przystąpienie do Promocji następuje z momentem spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 1 powyżej. 
3. Klient może posiadać w Banku tylko jeden Rachunek. 

 

§4 OPROCENTOWANIE PROMOCYJNE I OPROCENTOWANIE STANDARDOWE 
 

1. Oprocentowanie Promocyjne dla Nowych Środków naliczane jest każdego dnia Okresu Promocji dla bieżącego salda Nowych 
Środków. Kapitalizacja odsetek naliczonych w ramach Oprocentowania Promocyjnego następuje na koniec ostatniego dnia 
każdego miesiąca kalendarzowego. Odsetki wypłacane są na Rachunek najpóźniej pierwszego dnia kolejnego miesiąca.  

2. Od środków na Rachunku, które nie stanowią Nowych Środków, Bank nalicza Oprocentowanie Standardowe.  

3. Wysokość Oprocentowania Standardowego i Oprocentowania Promocyjnego została przedstawiona w poniższej tabeli: 

 

Typ Oprocentowania Wysokość oprocentowania 
w skali roku  

Oprocentowanie Standardowe (zmienne) 0,10% 

Oprocentowanie Promocyjne (stałe) 1,20% 

 
4. Saldo Nowych Środków obliczane jest każdego dnia Okresu Promocji, przy czym środki wpłacone na Rachunek w danym dniu 

są objęte Oprocentowaniem Promocyjnym od następnego dnia. W dniu wpływu środki są objęte Oprocentowaniem 
Standardowym. 

5. Wpłaty Nowych Środków w Okresie przystąpienia do Promocji wiążą się ze zmianą stanu salda Nowych Środków. Nowe 
Środki mogą być wpłacone w dowolnym momencie trwania Okresu przystąpienia do Promocji, z tym, że będą objęte 
Oprocentowaniem Promocyjnym od dnia następującego po dniu wpłaty do dnia upływu Okresu Promocji.  

6. Wypłaty Nowych Środków w Okresie Promocyjnym wiążą się ze zmianą stanu salda Nowych Środków. 
7. Po zakończeniu Okresu Promocji środki zgromadzone na Rachunku objęte będą Oprocentowaniem Standardowym. 
8. Odsetki, o których mowa w ust. 1, zostaną pomniejszone o podatek  przewidziany w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 
 
 

§5 REKLAMACJE 
 

1. Klient może dokonać zgłoszenia reklamacji w związku z Promocją: 
a) za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej: www.ideabank.pl; 
b) za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Usługi bankowości mobilnej; 
c) telefonicznie poprzez Infolinię – tel. 22 101 10 10 lub 801 999 111 (infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu w godzinach 

od 08:00 do 20:00; koszt połączenia zgodny ze stawką operatora); 
d) pisemnie na adres siedziby głównej Banku: 
       Idea Bank S.A., 
       Rondo Daszyńskiego 2C, 01-208 Warszawa; 
e) osobiście w oddziale Banku. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, jego adres do korespondencji oraz opis podstawy reklamacji. 
3. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. 
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w 

terminie 30 – dniowym, Bank w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją: 
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a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia; 
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od 

dnia otrzymania reklamacji. 
5. Odpowiedzi na reklamacje Bank udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek 

Klienta odpowiedź może być udzielona pocztą elektroniczną. 
6. Bank jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
7. Pozostałe kwestie związane z reklamacjami regulują zapisy Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w Idea 

Bank S.A. dostępnego na stronie internetowej Banku oraz w Oddziałach Banku. 
 

 

§ 6. DANE OSOBOWE 
 

1. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), dalej „RODO”.  

2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w ramach Promocji jest Idea Bank S.A. z 
siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2C.  

3. Z powołanym w Banku Inspektorem Ochrony Danych Klient może skontaktować się poprzez przesłanie korespondencji 
elektronicznej na adres privacy@ideabank.pl lub pocztą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Banku z dopiskiem „IOD”.  

4. Dane osobowe Klienta w zakresie obejmującym jego imię, nazwisko, pesel, numer dokumentu tożsamości oraz dane 
konieczne do odprowadzenia podatku, przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w Promocji – 
konieczności zweryfikowania przez Bank uprawnienia do tego uczestnictwa – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora danych, jakim jest dbanie o konkurencyjność oferowanych usług i produktów oraz poszerzanie oferty 
Administratora danych.  

5. Termin przetwarzania danych jest wyznaczony okresem uczestnictwa w Promocji, a następnie upływem terminu 
przedawnienia roszczeń.  

6. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Klientowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów 
uczestnictwa w Promocji, jednak powyższe jest równoznaczne z brakiem możliwości dalszego brania w niej udziału.  

 
 

§7POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu prowadzenia rachunków 
bankowych.  

 
 
 
 
 
 

 


