Wydanie III

REGULAMIN PROMOCJI CZŁONKOSTWA III
w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej
Ziemi Rybnickiej w Czerwionce- Leszczynach

Obowiązuje od dnia 01.12.2017r.
Zatwierdzony Uchwałą nr 4 z dnia 22.11.2017r.

REGULAMIN PROMOCJI CZŁONKOSTWA III - wydanie III
w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej
Ziemi Rybnickiej w Czerwionce- Leszczynach

Celem akcji promocyjnej jest pozyskiwanie nowych członków oraz aktywizacja członków,
którzy nie dokonali pełnych opłat członkowskich w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach.
I. PRZELEWY ZEWNĘTRZNE
1. W Promocji Członkostwa biorą udział:
a) osoby nie będące, w chwili przystąpienia do promocji członkami Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej .
b) członkowie którzy dokonali wpłacenia wpisowego ale nie dokonali wpłaty
pozostałych opłat członkowskich oraz korzystają wyłącznie z usług zleceń płatniczych
(przelew zewnętrzny) .
2. Z chwilą przystąpienia do promocji osoba o której mowa w punkcie 1 a) podpisuje:
deklarację przystąpienia do Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych, deklarację członkowską SKOK, a
także inne dokumenty wymagane w chwili uzyskania członkostwa w SKOK Ziemi
Rybnickiej.
3. Uczestnicy promocji otrzymują kupon pn. „Promocja członkostwa”, na którym
znajdują się wyznaczone pola do zbierania stempli kasowych za dokonane zlecenia
płatnicze (przelew zewnętrzny).
4. Za każde zlecenie płatnicze (przelew zewnętrzny) przysługuje potwierdzenie w postaci
jednego stempla kasowego.
5. Otrzymany Kupon ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty wydania.
6. Wypłata nagrody finansowej dla osoby wymienionej w punkcie 1a) – wysokość 112 zł
zostaje wypłacona w dwóch etapach:
a) Etap I - w chwili złożenia przez uczestnika deklaracji przystąpienia do SWR- SKOK i
SKOK i wpłaceniu wpisowego 2 zł SWR-SKOK i 20 zł SKOK Uczestnik staje się
uprawniony do otrzymania nagrody finansowej w wysokości 22 zł .
b) Etap II - po zebraniu 10 potwierdzeń na kuponie i wpłaceniu wkładu i udziału
członkowskiego, Uczestnik staje się uprawnionym do odbioru nagrody finansowej
w kwocie 90 zł.

7. Wypłata nagrody finansowej dla osoby wymienionej w punkcie 1b) – wysokość 90 zł
-nagroda finansowa zostaje wypłacona w chwili zebrania 10 potwierdzeń i wpłaceniu
brakujących opłat członkowskich.
8. Uczestnik korzystający z usług innych niż zlecenia płatnicze lub wpływy/transakcje
płatnicze ROR bez względu na rodzaj usługi obowiązany jest do uiszczenia pełnych
opłat członkowskich, przed uruchomieniem usługi.
9. W sytuacji gdy Uczestnik promocji wcześniej sam pokrył brakujące opłaty
członkowskie oraz dostarczył kupon z 10 stemplami, nagroda finansowa w kwocie 90
zł jest wypłacana gotówką w Kasie.
10. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgromadzi wymaganej ilości potwierdzeń w okresie
obowiązywania ważności kuponu, zostanie wyłączony z dalszego udziału w promocji.
11. Wzór kuponu stanowi załącznik do Regulaminu.

II. WPŁYWY/TRANSAKCJE ROR
1. W Promocji Członkostwa biorą udział:
a) osoby nie będące, w chwili przystąpienia do promocji członkami Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej , chcące posiadać Rachunek
Oszczędnościowo-Rozliczeniowy,
b) członkowie którzy dokonali wpłacenia wpisowego, ale nie dokonali wpłaty
pozostałych opłat członkowskich oraz chciałyby korzystać z Rachunku
Oszczędnościowo-Rozliczeniowego.
2. Z chwilą przystąpienia do promocji osoba o której mowa w punkcie 1 a) podpisuje:
deklarację przystąpienia do Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo Kredytowych, deklarację członkowską SKOK, a także inne dokumenty
wymagane w chwili uzyskania członkostwa w SKOK Ziemi Rybnickiej.
3. Pracownicy Punktu Kasowego drukują załącznik nr 2 promocji, na którym zapisują wpływy
(z tytułu umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, emerytury lub renty) i transakcje płatnicze
(przelewy, płatność kartą) ROR dokonane za pośrednictwem konta ROR uczestnika promocji.
4. Promocja ważna jest przez okres 6 miesięcy od daty zapisania uczestnika na załączniku nr
2.
5. Wypłata nagrody finansowej dla osoby wymienionej w punkcie 1a) – wysokość 112 zł
zostaje wypłacona w dwóch etapach:

a) Etap I - w chwili złożenia przez uczestnika deklaracji przystąpienia do SWR- SKOK i SKOK i
wpłaceniu wpisowego 2 zł SWR-SKOK i 20 zł SKOK Uczestnik staje się uprawniony do
otrzymania nagrody finansowej w wysokości 22 zł .
b) Etap II - po otrzymaniu 5 wpływów na konto lub dokonaniu 10 transakcji płatniczych i
wpłaceniu wkładu i udziału członkowskiego, Uczestnik staje się uprawnionym do odbioru
nagrody finansowej w kwocie 90 zł.
6. Wypłata nagrody finansowej dla osoby wymienionej w punkcie 1b) – wysokość 90 zł
-nagroda finansowa zostaje wypłacona w chwili potwierdzenia na załączniku nr 2 przez
pracownika Punktu Kasowego 5 wpływów lub 10 transakcji płatniczych.
7. Uczestnik korzystający z usług innych niż zlecenia płatnicze lub wpływy/transakcje
płatnicze ROR bez względu na rodzaj usługi obowiązany jest do uiszczenia pełnych opłat
członkowskich, przed uruchomieniem usługi.
8. W sytuacji gdy Uczestnik promocji wcześniej sam pokrył brakujące opłaty członkowskie
oraz wykazał 5 wpływów lub 10 transakcji, nagroda finansowa w kwocie 90 zł jest wypłacana
gotówką w Kasie.
9. W przypadku, gdy Uczestnik nie dokona wymaganej ilości wpływów/transakcji w okresie
obowiązywania ważności kuponu, zostanie wyłączony z dalszego udziału w promocji.

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu nr 4 z dnia 22.11.2017r. obowiązuje od
dnia 01.12.2017r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji członkostwa III Wydanie III

Wzór kuponu dot. przelewów:

strona 1

strona 2

Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji członkostwa III Wydanie III

Wzór rejestru dot. ROR:

Imię i nazwisko: ….................................................................................
Nr członkowski: ….................................................................................
Data przystąpienia: …...........................................................................
Data wypłaty nagrody: …......................................................................

LP.

Typ transakcji

Data

Załącznik nr 3 do Regulaminu Promocji członkostwa III Wydanie III

REJESTR DO PROMOCJI CZŁONKOSTWA (PRZELEWY I ROR)

LP.

Numer
członkowski

Imię i nazwisko

Data
przystąpienia

Data
wypłaty
nagrody

