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Obowiązuje od dnia 09.07.2018r. 
Zatwierdzony Uchwałą nr 3 z dnia 28.06.2018r. 

 
 

Regulamin akcji marketingowej 

„Super Konto z tabletem” 

 

Niniejszy regulamin określa cele, zasady, warunki uczestnictwa w akcji marketingowej prowadzonej na rzecz 

członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – 

Leszczynach. 

 

1. ORGANIZATOR 

 

Organizatorem akcji marketingowej jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Ziemi Rybnickiej z 

siedzibą w Czerwionce – Leszczynach zwana dalej SKOK. 

 

2. CEL AKCJI MARKETINGOWEJ  

 

Celem akcji jest propagowanie działalności SKOK wśród członków oraz poszerzanie wśród nich świadomości 

finansowej poprzez umożliwienie osobom w wieku 13-25 lat obsługi rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego. Umożliwia to wkroczenie w świat bankowości internetowej, aby w poczuciu 

samodzielności dziecko mogło uczyć się systematyczności i odpowiedzialności, zarządzania własnymi 

pieniędzmi. 

 

3. UCZESTNICY 

 

3.1. W akcji marketingowej mogą brać udział członkowie SKOK Ziemi Rybnickiej, o których mowa w pkt. 5.1 

oraz 6.1. Regulaminu.  

3.2. Uczestnictwo w akcji marketingowej jest dobrowolne. 

 

4. CZAS TRWANIA AKCJI MARKETINGOWEJ 

 

4.1. Akcja marketingowa rozpoczyna się w dniu 09.07.2018 r. i trwa do odwołania lub wyczerpania puli 

nagród.  

4.2. Organizator ma prawo odwołania lub przerwania akcji marketingowej z ważnych przyczyn, jeśli jego 
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prowadzenie stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione. Informacja o odwołaniu lub 

przerwaniu akcji marketingowej opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora oraz 

wywieszona na tablicy ogłoszeń w placówkach SKOK. 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI MARKETINGOWEJ 

 

5.1. Uczestnikami akcji marketingowej mogą być wyłącznie osoby fizyczne w wieku od 13 do 25 lat. 

5.2. Akcja marketingowa „Super Konto” jest limitowana. O możliwość przystąpienia do akcji decyduje 

kolejność złożonych deklaracji członkowskich. SKOK ma prawo zwiększyć limit tabletów, a tym samym 

wydłużyć akcję, o czym zawiadomi poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Punktach 

Kasowych SKOK.    

 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKCJI MARKETINGOWEJ DLA JEJ UCZESTNIKÓW 

 

6.1. W celu przystąpienia do akcji marketingowej należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a) Wpłacić wpisowe oraz pozostałe opłaty członkowskie lub skorzystać z „Promocji Członkostwa III” zgodnie 

z regulaminem dotyczącym w/w promocji, dostępnym w punkcie kasowym SKOK Ziemi Rybnickiej lub na 

stronie internetowej www.skokziemryb.pl . 

b) założyć Rachunek Oszczędnościowo-Kredytowy „Super konto”. 

c) skorzystać z ubezpieczeń zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

- członkowie w wieku 13-15 lat – ubezpieczenie NNW w kwocie minimum 90 zł / rok, 

- członkowie w wieku 15-25 lat – ubezpieczenie NNW w kwocie minimum 74 zł / rok oraz ubezpieczenie 

Optimum Max w kwocie minimum 13 zł / miesiąc. 

Szczegóły dotyczące ubezpieczeń określają Ogólne Warunki ubezpieczenia dostępne w punkcie kasowym 

SKOK Ziemi Rybnickiej. 

W ubezpieczeniu NNW, u osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, Ubezpieczającym jest rodzic 

dziecka/opiekun prawny. Dziecko jest Ubezpieczonym. Osoba po ukończeniu 18 roku życia może polisę 

podpisać osobiście - może występować jako Ubezpieczający i Ubezpieczony.  

W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia Optimum Max na deklaracji przystąpienia podpis składa 

osoba pełnoletnia z dopiskiem rodzic (lub matka/ojciec)/opiekun prawny.  

 

6.2. Po spełnieniu powyższych wymogów, członek uprawniony jest do odbioru tabletu „LARK Tablet FreeMe 

X4 7 green HD 8GB”. W przypadku osób małoletnich (do 18 roku życia) do odbioru nagrody uprawniony jest 

dorosły opiekun prawny. 

http://www.skokziemryb.pl/
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6.3. Tablet „LARK Tablet FreeMe X4 7 green HD 8GB” zostanie dostarczony rodzicowi/opiekunowi prawnemu 

uczestnika (w wieku 13 do 18 lat) lub uczestnikowi akcji marketingowej do 10 dni roboczych od daty 

spełnienia warunków o którym mowa w pkt 6 ust. 1. Rodzic/opiekun prawny/uczestnik zostanie 

powiadomiony przez pracownika Punktu Kasowego o możliwości osobistego odbioru nagrody we 

wskazanym punkcie SKOK Ziemi Rybnickiej. Odbiór nagrody rodzic/opiekun prawny/uczestnik akcji 

potwierdza na liście potwierdzającej (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 

 

6.4. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu/uczestnikowi biorącemu udział w akcji marketingowej i 

spełniającemu warunki określone w punkcie 6.1., nagrodę w postaci tabletu „LARK Tablet FreeMe X4 7 

green HD 8GB” za pośrednictwem SKOK Ziemi Rybnickiej przekazuje SALTUS Ubezpieczenia (SALTUS TUW 

oraz SALTUS TU Życie SA). 

 

7. REKLAMACJE 

 

7.1. Reklamacje rozpatruje Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej  

z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach przy ul. 3 Maja 1A. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w 

formie pisemnej na adres SKOK z dopiskiem na kopercie: „Super konto z tabletem - reklamacja”. 

 

7.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika 

akcji marketingowej, numer telefonu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. 

 

7.3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania. SKOK poinformuje uczestnika 

o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym pod adres korespondencyjny wskazany w deklaracji 

członkowskiej. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

8.1. Uczestnik akcji marketingowej zgłaszając swój udział przyjmuje do stosowania postanowienia 

Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. 

8.2. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny. 

 

8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 


