Regulamin programu sprzeda y premiowej db Plan 500+Premia
1. Niniejszy regulamin okre la zasady uczestnictwa Posiadaczy w programie sprzeda y premiowej us ugi prowadzenia przez Bank
ugoterminowych rachunków lokat terminowych o nazwie handlowej db Plan 500+Premia, zwanym dalej „Programem db Plan
500+Premia”
2. Organizatorem Programu db Plan 500+Premia jest Deutsche Bank Polska S.A., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisana
do Krajowego Rejestru S dowego, prowadzonego przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy pod numerem 0000022493, NIP 676-01-07-416, REGON 350526107, kapita zak adowy 2.651.449.384 z (op acony w ca ci), zwan dalej
Bankiem.
3. Uczestnictwo Posiadacza w Programie db Plan 500+Premia jest równoznaczne z akceptacj przez Posiadacza Regulaminu programu sprzeda y premiowej db Plan 500+Premia zwanego dalej „Regulaminem”.

I. Definicje
yte w Regulaminie terminy zdefiniowane poni ej, oznaczaj :
1. [Konto osobiste] – jeden z oferowanych przez Bank rachunków o charakterze oszcz dno ciowo – rozliczeniowym prowadzony
w z otych, obj ty jednym z Pakietów op at, zgodnie z „Tabel prowizji za czynno ci bankowe i inne czynno ci wykonywane przez
Deutsche Bank Polska S.A.”, przeznaczony dla osób fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej.
2. [Konto Oszcz dno ciowe] – jeden z oferowanych przez Bank rachunków o charakterze oszcz dno ciowo – rozliczeniowym prowadzony w z otych, pod nazw handlow ‘db Konto Oszcz dno ciowe 500 Plus’.
3. [Lokata] – 10 letnia nieodnawialna lokata terminowa, oferowana pod nazw handlow db Plan 500+Premia.
4. [Umowa] - Umowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz wiadczenie us ug p atniczych dla Konsumentów przez Deutsche
Bank Polska S.A.
5. [Oprocentowanie] – oprocentowanie rachunku Lokaty naliczane w wysoko ci okre lonej w Tabeli oprocentowania aktualnie
obowi zuj cej w Banku.
6. [Premia] – roczna nagroda wyp acana Posiadaczowi uczestnicz cemu w Programie db Plan 500+Premia na Konto Oszcz dno ciowe,
po ka dym zako czonym roku trwania Lokaty.
7. [Posiadacz] – osoba fizyczna posiadaj ca pe zdolno do czynno ci prawnych, na rzecz której Bank prowadzi w ramach Umowy
konto osobiste.
8. [Wp ata] – co najmniej jednorazowe zasilenie rachunku Lokaty, dokonane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na kwot
minimum 100 PLN (s ownie: sto) powi kszaj ca saldo rodków pieni nych na Lokacie w danym roku trwania Lokaty.
9. [Tabela oprocentowania] - "Tabela oprocentowania rachunków i lokat dla osób fizycznych i przedsi biorców" dokument zawieraj cy
aktualn wysoko oprocentowania produktów depozytowych b cych w ofercie Banku.
10. [Bank] – Deutsche Bank Polska S.A.
cy organizatorem niniejszego Programu db Plan 500+Premia, prowadz cy d ugoterminowe
rachunki lokat terminowych pod nazw handlow db Plan 500+Premia.
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II. Zasady otwarcia Lokaty
Liczba Lokat, jakie Posiadacz uczestnicz cy w Programie db Plan 500+Premia mo e otworzy , odpowiada udokumentowanej przez
Posiadacza, zgodnie z ust. 3 poni ej, liczbie dzieci posiadanych przez Posiadacza, pozostaj cych z Posiadaczem we wspólnym
gospodarstwie domowym oraz ma oletnich, których opiekunem prawnym zosta ustanowiony Posiadacz, pozostaj cych
z Posiadaczem we wspólnym gospodarstwie domowym, które w dniu otwarcia Lokaty nie osi gn y 18 roku ycia, jednak nie wi cej
ni 5 (s ownie: pi ) Lokat.
W tym samym czasie Posiadacz uczestnicz cy w Programie db Plan 500+Premia mo e mie otwartych cznie do 5 (s ownie: pi ciu)
Lokat oraz Kont Oszcz dno ciowych
Weryfikacja mo liwo ci otwarcia Lokaty przez Posiadacza uczestnicz cego w Programie db Plan 500+Premia nast puje poprzez
przedstawienie przez Posiadacza Bankowi odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, lub dowodu osobistego lub paszportu dziecka
dokumentu potwierdzaj cego ustanowienie Posiadacza opiekunem prawnym dla ma oletnich pozostaj cych z Posiadaczem we
wspólnym gospodarstwie domowym.
W Programie db Plan 500+Premia mo e uczestniczy Posiadacz, który spe ni cznie nast puj ce warunki:
a) posiada lub otworzy Konto osobiste w Banku,
b)
y w Banku wniosek o otwarcie Lokaty spe niaj
wymóg posiadania dziecka lub sprawowania opieki nad ma oletnim,
z uwzgl dnieniem ogranicze okre lonych w ust. 1.,
c) otworzy Konto Oszcz dno ciowe.
W przypadku likwidacji Lokaty przed terminem zapadalno ci, Posiadacz nie mo e ponownie za
Lokaty na to samo dziecko.
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III. Warunki Lokaty
Wysoko oprocentowania Lokaty wskazana jest w aktualnej Tabeli oprocentowania.
Lokata jest oprocentowana zmienn stop procentow .
Lokata jest nieodnawialna. Po zako czeniu okresu rodki z Lokaty zostan przeksi gowana na Konto osobiste Posiadacza.
Okres trwania Lokaty liczony jest od daty pierwszej Wp aty na rachunek Lokaty.
Pierwsza Wp ata na Lokat powinna zosta dokonana przez Posiadacza uczestnicz cego w Programie db Plan 500+Premia nie
pó niej ni 30 dni kalendarzowych, od dnia jej otwarcia. Po tym okresie Lokata oraz Konto Oszcz dno ciowe zostan automatycznie
zamkni te.
Kolejne Wp aty powinny zosta dokonane bezpo rednio na rachunek Lokaty.
Kapitalizacja odsetek nast puje po ka dym zako czonym roku trwania Lokaty. Kwota z tytu u skapitalizowanych odsetek powi ksza
kwot rodków na rachunku Lokaty.
Posiadacz uczestnicz cy w Programie db Plan 500+Premia ma prawo do nieograniczonej ilo ci Wp at na Lokat .
Cz ciowa lub ca kowita Wyp ata rodków z rachunku Lokaty jest równoznaczna z likwidacj /zamkni ciem Lokaty. Nale ne odsetki
do Lokaty zostan wyp acone wy cznie za ka dy zako czony rok trwania Lokaty.

IV. Premia
1. Nagrod dla Posiadacza uczestnicz cego w Programie db Plan 500+Premia jest Premia w wysoko ci odpowiadaj cej 1/12 sumy
Wp at na rachunek Lokaty w roku poprzedzaj cym kapitalizacj odsetek na rachunku Lokaty, za który Posiadacz uczestnicz cy
w Programie db Plan 500+Premia uzyska prawo do otrzymania Premii.
2. Wyp ata Premii ma miejsce po zako czeniu ka dego roku trwania Lokaty na Konto Oszcz dno ciowe w przypadku spe nienia
warunku opisanego w pkt. IV.5.
3. Premia zostanie wyp acona najpó niej w terminie 20 dni roboczych od dnia rozpocz cia si kolejnego roku trwania Lokaty.
4. Maksymalna wysoko Premii po ka dym roku trwania Lokaty wynosi 500 PLN.
5. Posiadacz uczestnicz cy w Programie db Plan 500+Premia uzyskuje prawo do Premii, je eli spe ni warunek regularnych Wp at na
Lokat , tj. gdy w danym roku jej trwania suma Wp at wyniesie co najmniej 1200 PLN.
6. Kwota wyp aconych Premii podlega zwrotowi przez Posiadacza w przypadku z enia przez niego dyspozycji likwidacji Lokaty
w okresie 5 lat (s ownie: pi ) liczonych od dnia dokonania pierwszej Wp aty na Lokat . Kapita Lokaty zostanie pomniejszony
o kwot stanowi
równowarto wszystkich wyp aconych przez Bank Premii na Konto Oszcz dno ciowe.
V. Post powanie reklamacyjne
Ka demu Posiadaczowi uczestnicz cemu w Programie db Plan 500+Premia przys uguje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodno ci Programu db Plan 500+Premia z niniejszym Regulaminem, zgodnie z par 29 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych oraz wiadczenia us ug p atniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.
VI. Postanowienia ko cowe
1. Regulamin jest dost pny w siedzibie Banku, jego Oddzia ach oraz na stronie internetowej www.deutschebank.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje si postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz wiadczenia us ug p atniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.
3. Nagroda (premia) zwi zana ze sprzeda premiow wiadczonych przez Bank us ug podlega zwolnieniu z podatku dochodowego
od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wg
stanu prawnego na dzie og oszenia niniejszego Regulaminu. Przepisy okre laj ce zasady opodatkowania Premii mog ulec
zmianie w czasie trwania sprzeda y premiowej Lokat o nazwie handlowej db Plan 500+Premia.
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