REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Zatankuj ochronę na 2 lata”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, w tym warunki uzyskania oraz przyznawania Kart
Podarunkowych.
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Akceptant Kart - stacje paliw działające na terytorium Polski pod marką BP;
2) Akcja Promocyjna – promocja dla Klientów indywidualnych opisana w Regulaminie;
3) BIK lub Organizator – Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna, 02-679 Warszawa, ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000110015,
NIP 951-1778-633;
4) Karty Podarunkowe - karty na okaziciela uprawniające do zakupów wszystkich produktów i usług na stacjach BP o
wartości 50 zł każda, ważne do 6.11.2019 r.;
5) Klient BIK – osoba fizyczna, która zawarła z BIK umowę o prowadzenie Konta;
6) Pakiet BIK na 2 lata lub Pakiet - pakiet usług obejmujący 24 Raporty BIK do wykorzystania w ciągu 2 lat oraz Alerty
BIK na okres 2 lat od momentu zakupu Pakietu. Pakiet dostępny jest w Portalu BIK;
7) Portal BIK – elektroniczna platforma informacyjna i zakupowa dostępna pod adresem internetowym www.bik.pl,
przeznaczona do obsługi Klientów indywidualnych i firmowych przez Internet;
8) Regulamin – niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej „Zatankuj ochronę na 2 lata”;
9) Uczestnik Akcji Promocyjnej lub Uczestnik – obecny lub nowy Klient BIK korzystający z Portalu BIK, który w
okresie trwania Akcji Promocyjnej zakupi Pakiet BIK na 2 lata;
10) Wydawca Kart – wydawcą Kart Podarunkowych jest BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358
Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 345546, NIP 972086-54-31.
§3
1. Celem Akcji Promocyjnej jest zachęcenie Klientów BIK do zakupienia Pakietu BIK na 2 lata.
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest BIK.
3. Akcja Promocyjna trwa od 3 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. (do godz. 23:59) lub do wyczerpania puli Kart
Podarunkowych, w zależności co nastąpi pierwsze.
4. Zakup Pakietu BIK na 2 lata nie będzie możliwy po wyczerpaniu się puli Kart Podarunkowych. Brak możliwości
dokonania zakupu Pakietu BIK na 2 lata oznacza, że Akcja Promocyjna została zakończona zgodnie z brzmieniem
ust. 3 powyżej.
5. Czas trwania Akcji Promocyjnej może zostać przedłużony przez Organizatora, poprzez zaktualizowanie niniejszego
Regulaminu, który będzie umieszczony na stronie https://www.bik.pl/regulamin.
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6. Powyższe przedłużenie nie skutkuje utratą przez Uczestnika prawa do Karty Podarunkowej, uzyskanego przed
przedłużeniem Akcji Promocyjnej.
7. Akceptant Kart akceptuje ważne i autentyczne Karty Podarunkowe do dnia 6.11.2019 r. Po tym terminie nie będzie
możliwości korzystania z Kart Podarunkowych, a ich posiadaczom nie będzie przysługiwało prawo zwrotu
zarejestrowanych na Kartach Podarunkowych niewykorzystanych środków pieniężnych.
8. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
9. Przyrzekającym i wydającym Karty Podarunkowe w związku z Akcją Promocyjną jest Organizator.
10. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest na terytorium Polski oraz – w zakresie ograniczonym do realizacji Kart
Podarunkowych – na stacjach benzynowych pod marką BP (dalej: „Stacje Paliw”), których szczegółowy wykaz
dostępny jest na stronie internetowej www.bp.pl
Rozdział 2
Zasady Akcji Promocyjnej
§ 4.
1. Warunkiem udziału w Akcji Promocyjnej jest zakup przez Uczestnika Akcji Promocyjnej Pakietu BIK na 2 lata w
czasie trwania Akcji Promocyjnej.
2. Uczestnik, który dokonał zakupu Pakietu BIK na 2 lata w czasie trwania Akcji Promocyjnej, pod warunkiem
uprzedniego niewyczerpania się puli Kart Podarunkowych, uprawniony jest do otrzymania Karty Podarunkowej.
3. Za zakup Pakietu BIK na 2 lata Uczestnik otrzymuje Kartę Podarunkową o wartości 50 zł.
4. O przyznaniu Karty Podarunkowej Organizator powiadomi Uczestnika za pomocą poczty elektronicznej, poprzez
przesłanie wiadomości na adres e-mail przekazany przez Uczestnika podczas rejestracji w Portalu BIK.
5. Organizator wyśle Kartę Podarunkową w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia dokonania przez Uczestnika zakupu
Pakietu BIK na 2 lata, na adres korespondencyjny przekazany przez Uczestnika podczas rejestracji w Portalu BIK.
6. Uczestnik będzie mógł zrealizować Kartę Podarunkową u Akceptanta Kart, zgodnie z „Regulaminem Korzystania z
Karty BP SuperCard” znajdującym się na stronie:
https://www.bp.com/pl_pl/poland-supercard/obs_uga-klienta/regulamin.html
7. W okresie ważności Karty Podarunkowej Uczestnik może dokonać zakupu paliwa lub dowolnego towaru lub usługi
na Stacji Paliw BP i rozliczyć zakup (do wartości nominalnej Karty Podarunkowej), poprzez przekazanie
pracownikowi Stacji Paliw BP ważnej i autentycznej Karty Podarunkowej w celu zapłaty za zakupione paliwo lub
inny dowolny towar lub usługę, zgodnie z regulaminem, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
8. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Akcji niniejszego Regulaminu
w całości i zobowiązaniem Uczestnika Akcji Promocyjnej do przestrzegania określonych w nim zasad.
Rozdział 3
Pula Kart Podarunkowych
§ 5.
1. Pula Kart Podarunkowych w Akcji Promocyjnej odpowiada kwocie 113 900 zł.
2. O przyznaniu Karty Podarunkowej decyduje kolejność spełnienia warunków Akcji Promocyjnej, o których mowa w
Rozdziale 2.
3. Karty Podarunkowe nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny.
4. Karty Podarunkowe w Akcji Promocyjnej mają formę rzeczową, bezgotówkową, a podane wartości są kwotami
brutto.
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5. Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Karty Podarunkowej na osoby trzecie.
6. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt. 68 a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.) wartość Karty Podarunkowej przyznanej Uczestnikowi korzysta
ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Rozdział 4
Reklamacje
§ 6.
1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy składać poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na
stronie Portalu BIK lub na adres pocztowy: Biuro Informacji Kredytowej S.A., 02 –676 Warszawa, ul. Postępu 17A, z
dopiskiem ”Zatankuj ochronę na 2 lata”, nie później, niż w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia Akcji
Promocyjnej. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji z wykorzystaniem adresu pocztowego decyduje data
stempla pocztowego.
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu jej wpłynięcia do Organizatora i
powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia listem poleconym, na wskazany w reklamacji adres.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 7.
1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany Regulaminu bez podania przyczyny, pod warunkiem, że
zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.
3. Regulamin dostępny jest w trakcie trwania Akcji Promocyjnej w Portalu BIK, pod adresem
https://www.bik.pl/regulamin
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