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REGULAMIN PROMOCJI 

KONTO MŁODZIEŻOWE PROMOCJA 
 

§ 1 
POSTANOWIENIE OGÓLNE 

 
1. Promocja prowadzona jest pod nazwą „konto młodzieżowe promocja”.  
2. Organizatorem promocji konta młodzieżowego jest Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie, z siedzibą przy 

ul. Dworcowej 4, 77-424 Zakrzewo, woj. wielkopolskie, powiat złotowski, adres 
ePUAP:/SBLZAKRZEWO/domyslna, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy 
Sądzie Rejowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000110644, REGON: 000498900, NIP: 767-000-02-01.  

3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych w wieku od 13 do 30 roku życia, które nie posiadały dotychczas 
w naszym Banku konta młodzieżowego.  

4. Promocja ma na celu zachęcenie osób młodych tj. w wieku od 13 do 30 lat ofertą Banku i nawiązaniem stałej 
relacji biznesowej.  

 
§ 2 

CZAS TRWANIA PROMOCJI, UCZESTNICY, ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI  
 

1. Promocja konta młodzieżowego promocja trwa od 01.11.2022 r. do 31.07.2023 r.  
2. Warunki promocyjne prowadzenia rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego obejmują okres 48 miesięcy od 

dnia założenia konta młodzieżowego promocja.  
3. Założenia promocji: 

a) prowizja za prowadzenie rachunku miesięcznie – 0,00 zł, 
b) wydanie pierwszej karty płatniczej Mastercard młodzieżowa dla posiadacza rachunku – 0,00 zł, 
c) dokonanie lub zmiana zapisu na wypadek śmierci – 0,00 zł, 
d) ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem – 0,00 zł, 
e) odblokowanie hasła dostępu do rachunku – 0,00 zł. 

4. Warunki skorzystania z promocji konta młodzieżowego: 
a) założenie rachunku oszczędnościowo –rozliczeniowego „konto młodzieżowe promocja”, 
b) wyrażenie zgody na trwały nośnik,  
c) udostępnienie adresu e-mail, 
d) udostępnienie numeru  telefonu, 
e) założenie bankowości internetowej, 
f) wyrażenie zgody na przesyłanie materiałów reklamowych i promocyjnych tj.  

 zgoda na przesyłanie informacji handlowych,  

 zgoda na marketing elektroniczny.  
5. Klient po podpisaniu umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego młodzieżowego 

promocja otrzymuje upominek do wyboru: 
a) słuchawki bezprzewodowe, lub  
b) głośnik bezprzewodowy.  

6. Z oferty promocyjnej konta młodzieżowego można skorzystać tylko jeden raz. 
 

§ 3 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, REKLAMACJE 

 
1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych poprzez dedykowaną skrzynkę iodo@sblzakrzewo.pl. 
2. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących promocji określony jest w Instrukcji rozpatrywania 

reklamacji w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: 
www.sblzakrzewo.pl 
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§ 4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz zamieszczony jest na stronie internetowej 

w zakładce informującej o promocyjnym produkcie.  
2. W przypadku zmiany Regulaminu, Bank powiadomi klientów którzy skorzystali z promocji z 2 miesięcznym 

wyprzedzeniem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w dokumentacji bankowej przy 
zakładaniu konta młodzieżowego lub w innym sposób wskazany przez klienta. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu świadczenia 
usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych  w Spółdzielczym Banku 
Ludowym w Zakrzewie oraz Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Spółdzielczym Banku Ludowym 
w Zakrzewie. 

4. Potwierdzam odbiór upominku: 
/należy zaznaczyć X w wybranym miejscu/ 

 
 głośnik bezprzewodowy  

 
 słuchawki bezprzewodowe  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
        

czytelnie imię i nazwisko Posiadacza 

 
   podpis Posiadacza 


