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Załącznik nr 1 – Oświadczenie Uczestnika

1

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Organizatorem promocji „Wygodne Konto dla klientów ZUS” ( dalej „Promocja”) jest SGBBank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań,
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000058205, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający kapitał zakładowy
w wysokości 303 846 600,00 zł (słownie: trzysta trzy miliony osiemset czterdzieści sześć
tysięcy sześćset złotych 00/100), z czego wpłacono: 303 846 600,00 zł (słownie trzysta trzy
miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100), NIP 777 00 05 362
(„Organizator”).
§2
Promocja organizowana jest na obszarze całego kraju na podstawie niniejszego Regulaminu
(„Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.
§3
Celem Promocji jest promowanie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów
indywidualnych będących świadczeniobiorcami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej
„ZUS”) otwieranych i prowadzonych przez Organizatora lub Bank Spółdzielczy zrzeszony
z Organizatorem (zwany dalej też „Bankiem Spółdzielczym”), wskazany na stronie
internetowej www.wygodnekontozus.pl.
§4
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
§5
Promocja trwa od dnia 13.11.2017 r. do dnia 31.10.2019 r.
§6
1. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) w okresie trwania Promocji zawrze z Organizatorem lub Bankiem Spółdzielczym
Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego;
2) od dnia 13.11.2017 r. do dnia zawarcia umowy, o której mowa w pkt 1, nie była
posiadaczem ani współposiadaczem żadnego rachunku oszczędnościoworozliczeniowego u Organizatora lub w Banku Spółdzielczym;
3) posiada uprawnienia do otrzymywania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS.
4) nie ukończyła 80 roku życia.
2. W przypadku rachunków wspólnych warunki określone w ust. 1 pkt. 1 i 2 muszą spełniać
oboje współposiadacze, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 3 i 4 muszą być
spełnione przez co najmniej jednego współposiadacza.
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§7
Banki Spółdzielcze umożliwiają skorzystanie z Promocji tylko na terenie, na którym
prowadzą swoją działalność, zgodnie ze swoim Statutem oraz przepisami Ustawy z dnia
7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1826 z późn. zm.).

Rozdział 2
Zasady Promocji
§8
1. W ramach niniejszej Promocji wysokość parametrów
oszczędnościowo-rozliczeniowego określa poniższa Tabela:

cenowych

rachunku

PROMOCJA „Wygodne Konto”
Rodzaj usług (czynności)

Tryb pobierania

Stawka

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0 zł

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

1 zł

Wydanie / Wznowienie karty debetowej

jednorazowo

0 zł

Użytkowanie karty debetowej
Wypłaty gotówkowe kartą debetową w
bankomatach sieci SGB oraz BPS 1)
Dostęp do systemu bankowości
elektronicznej
Dodatkowe Ubezpieczenie Assistance 2)

miesięcznie

0 zł

od transakcji

0 zł

jednorazowo

0 zł

miesięcznie

0 zł 3)

1) lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Organizatora
www.sgb.pl
2) szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia znajduje się w Szczególnych Warunkach
Ubezpieczenia Assistance wręczanych Uczestnikowi przy zawarciu Umowy
o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
3) Ubezpieczenie Assistance jest bezpłatne przez pierwsze 12 miesięcy ochrony
ubezpieczeniowej, po tym okresie pobierana będzie opłata w wysokości 0,60 zł
miesięcznie.
2. Promocyjne parametry cenowe określone w ust. 1 obowiązują od dnia podpisania Umowy
o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego bezterminowo.
3. Prowizje i opłaty inne niż wskazane w ust. 1 pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i
opłat dla klientów indywidualnych obowiązującą w dniu realizacji transakcji dla
posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego otwartego w okresie, o którym
mowa w §5, u Organizatora lub w danym Banku Spółdzielczym wskazanym na stronie
internetowej www.wygodnekontozus.pl.
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1.
2.
3.

4.

5.

§9
Uczestnik w ramach Promocji zostanie objęty ubezpieczeniem assistance.
Ubezpieczeniem może zostać objęta osoba, która w momencie przystąpienia do
ubezpieczenia ukończyła 18 lat i nie ukończyła 80 roku życia.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się:
a) 15-go dnia danego miesiąca, gdy podpisanie Umowy o prowadzenie rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego nastąpi do 9-go dnia danego miesiąca włącznie,
b) 15-go dnia kolejnego miesiąca, gdy podpisanie Umowy o prowadzenie rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego nastąpi po 9-tym dniu danego miesiąca,
po uprzednim zgłoszeniu Uczestnika do ubezpieczenia przez Bank, które następuje w
terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres miesięczny i trwa w odniesieniu do
danego Uczestnika przez kolejne okresy miesięczne, dopóki za danego Uczestnika jest
opłacana składka ubezpieczeniowa.
Uczestnik Promocji może przystąpić oraz zrezygnować z dodatkowego ubezpieczenia
assistance w banku, w którym zawarł umowę.

Rozdział 3
Reklamacje, skargi i wnioski
§10
Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji określone są w „Regulaminie
świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów
indywidualnych”.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§11
Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator lub Bank
Spółdzielczy, z którym Uczestnik zawarł Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego
(lista
Banków
znajduje
się
na
stronie
internetowej
www.wygodnekontozus.pl).

§12
Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora lub w Banku Spółdzielczym
(w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) oraz na stronie www.sgb.pl. Organizator zastrzega
sobie możliwość przedłużenia promocji, z uwzględnieniem zmian w zakresie terminów
opisanych w § 5, 6.
§13
Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
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Załącznik nr 1 – Oświadczenie Uczestnika
Oświadczenia Uczestnika

Imię i nazwisko: ………………………………………………………............................
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę /
Nie wyrażam zgody na udział w Promocji „Wygodne Konto dla
Klientów ZUS”*).
2.
Oświadczam, iż przed zawarciem Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego
otrzymałem i zapoznałem się z treścią Regulaminu Promocji
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
1.

3.

4.

Oświadczam, iż przekazano mi informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego
Assistance dla posiadacza rachunku bankowego w ramach promocji „Wygodne Konto dla
Klientów ZUS”, obejmujące:
1) zakres ubezpieczeń,
2) wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
3) sposób ustalania oraz zasady wypłaty świadczenia/odszkodowania ubezpieczeniowego,
4) wyłączenia i ograniczenia dotyczące wysokości świadczenia/odszkodowania i karencji,
5) wysokość ponoszonych kosztów związanych z ubezpieczeniem,
6) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Przystępuję /

Nie przystępuję do ubezpieczenia oferowanego do prowadzonego

rachunku*).
5. Oświadczam, że

otrzymałem/

nie otrzymałem Kartę produktu oraz Szczegółowe

warunki ww. ubezpieczenia oferowanego do rachunku i zapoznałem się z ich treścią*).
6.

Niniejszym upoważniam Bank do obciążania mojego rachunku ROR kwotami
wynikającymi z tytułu ubezpieczenia:
|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _|
|_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _|
numer rachunku

7. Brak jakichkolwiek środków pieniężnych uniemożliwiający opłacenie składki powoduje
brak zgłoszenia przez Bank Uczestnika do objęcia ochroną ubezpieczeniową w miesiącu,
za który nie została pobrana z rachunku Uczestnika składka.
8. Przystępując do dobrowolnego ubezpieczenia assistance
upoważniam ……………
z siedzibą w …………… przy ulicy …………… do udostępnienia moich danych
osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2016r., poz. 922) do Concordia Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań.
Pani/ Pana dane osobowe będą udostępnione w celu wykonania niniejszej umowy. Podanie
przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem
skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia assistance i realizacji umowy. Przysługuje
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Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

miejscowość, data

podpis Posiadacza

stempel funkcyjny i podpis pracownika
placówki Banku

9. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia assistance Uczestnik zobowiązany jest do
powiadomienia Banku z miesięcznym wyprzedzeniem o rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej w drodze pisemnego oświadczenia.

10. Rezygnacja z ubezpieczenia*):
Niniejszym rezygnuję z dalszego ubezpieczenia w zakresie:
prowadzonego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,

miejscowość, data

podpis Posiadacza

stempel funkcyjny i podpis pracownika
placówki Banku

*odpowiednie zaznaczyć
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