Regulamin Oferty Specjalnej
„Wygodne Sp aty dla Posiadaczy Kart Kredytowych Deutsche Bank S.A.”
§ 1 Organizator

Organizatorem Oferty Specjalnej organizowanej pod nazw „Wygodne Sp aty dla Posiadaczy Kart Kredytowych
Deutsche Bank S.A.” jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzib przy al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S dowym prowadzonym przez S d Rejonowy dla m. st. Warszawy XII
Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 0000022493, zwana dalej „Bankiem”.
§ 2 Postanowienia ogólne

yte w Regulaminie okre lenia oznaczaj :
a)

Bank – Deutsche Bank Polska S.A.

b)

Karta – Karta kredytowa Deutsche Bank z wy czeniem karty db kredyt

c)

Oferta – Oferta Specjalna „Wygodne Sp aty dla Posiadaczy Kart Kredytowych Deutsche Bank
S.A.”

d)

Uczestnik – Posiadacz Karty – osoba fizyczna, z któr Bank zawar Umow o Kart kredytow

e)

Plan Sp at Ratalnych „Wygodna Sp ata” – roz enie sp aty kredytu, zaci gni tego w
ramach Limitu Kredytu na raty, na zasadach okre lonych w Regulaminie Kart Kredytowych
Deutsche Bank S.A., w szczególno ci w Paragrafie 7 wy ej wymienionego Regulaminu.

f)

Regulamin – Regulamin Kart Kredytowych Deutsche Bank Polska S.A
§ 3 Czas trwania Oferty

1.

Oferta trwa od 20.05.2015 roku do odwo ania

2.

Informacja o odwo aniu Oferty zostanie og oszona na stronie internetowej Banku www.deutschebank.pl
min. 7 dni przed dat zako czenia Oferty. Odwo anie Oferty nie b dzie mie wp ywu na prawa
uczestników, którzy przyst pili do Oferty do dnia jej zako czenia.

§ 4 Uczestnicy Oferty

1.

Ofert mog by obj ci Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani przez Bank na podstawie poni szych
kryteriów:
a)

posiadaj aktywn Kart , zgodnie z § 2 pkt. 10 Regulaminu,

b)

zad

c)

wykonali pojedyncz Transakcj bezgotówkow na kwot co najmniej 300 pln lub
saldo Transakcji bezgotówkowych Kart wynosi co najmniej 300 pln.

enie Karty jest terminowo sp acane, na zasadach okre lonych w §5 Regulaminu.

2.

Skorzystanie z Oferty jest dobrowolne.

3.

Z mo liwo ci skorzystania z Oferty wy czeni s pracownicy Banku.

czne

§ 5 Zasady Oferty Specjalnej

1.

Wy cznie Bank mo e skontaktowa si z zakwalifikowanymi Posiadaczami Kart w ramach Oferty,
proponuj c skorzystanie z roz enia na raty w ramach Planu Sp at Ratalnych „Wygodna Sp ata”,
Transakcji.
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2.

W Ofercie, b dzie obowi zywa o nast puj ce oprocentowanie Planów Ratalnych „Wygodna Sp ata”:
a)

dla kart kredytowych Silver, Premium Club Silver, Gold oraz Premium Club Gold – 6,99%

b)

dla kart kredytowych IQ MasterCard World oraz Platinum – 5,99%

3.

Roz enia Transakcji w Planie Sp at Ratalnych „Wygodna Sp ata” mo e dokona jedynie Posiadacz Karty
ównej, z tym zastrze eniem, e na raty mog zosta roz one Transakcje, zaksi gowane tak na karcie
ównej, jak i na karcie dodatkowej Posiadacza.

4.

Roz

5.

Sp ata Transakcji b dzie mog a zosta roz

ona kwota transakcji nie mo e przekracza 80 % limitu kredytowego znajduj cego si na Karcie.
ona na 12, 18 lub 24 miesi czne raty.

§ 6 Post powanie reklamacyjne i przedawnienie roszcze

1.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Oferty w trakcie jej trwania, z tym zastrze eniem, e
zmiany nie spowoduj pogorszenie sytuacji Uczestników Oferty.

2.

Ka demu Uczestnikowi Oferty przys uguje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodno ci
przeprowadzenia Oferty z niniejszym Regulaminem.

3.

Reklamacje mog by sk adane:
pisemnie na adres Deutsche Bank Polska S.A.: Zespó Obs ugi Reklamacji, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków,
Elektronicznie poprzez formularz zg oszenia reklamacji na stronie www.deutschebank.pl.,
Telefonicznie pod numerem infolinii 801 18 18 18, a dla dzwoni cych z telefonów komórkowych lub z
zagranicy:+48 12 625 80 00
oraz osobi cie w ka dym Oddziale Banku

4.

Reklamacja powinna zawiera nast puj ce dane: imi , nazwisko, adres Uczestnika Promocji, przyczyn
reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, numer Karty/umowy.

5.

Reklamacje rozpatrywane b
reklamacji przez Bank.

6.

O wyniku post powania reklamacyjnego Uczestnik Oferty zostanie powiadomiony na pi mie lub w inny
sposób uzgodniony indywidualnie z Uczestnikiem Oferty w momencie sk adania reklamacji.

niezw ocznie, nie pó niej ni

w terminie 30 dni od dnia otrzymania

§ 7 Postanowienia ko cowe

1.

W pozosta ych kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj postanowienia
„Regulaminu Kart Kredytowych Deutsche Bank Polska S.A.”

2.

Tre

niniejszego Regulaminu znajduje si na stronie internetowej www.deutschebank.pl
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