Regulamin promocji „Zgarnij dychę za znajomego”

§ 1. Organizator Promocji
Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą „Zgarnij dychę za znajomego” (dalej
„Promocja”) jest SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ
1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000315361, o kapitale zakładowym w wysokości
10.739.929,50 zł, w całości wpłaconym, NIP: 9571005969, REGON: 220677198, zwana dalej
„Organizatorem”.
§ 2. Okres trwania Promocji
Promocja jest organizowana na terytorium Polski od dnia 8 marca 2017 roku od godziny
00:00:00 i trwa do wyczerpania limitu, który wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych) jednakże nie dłużej niż do dnia 7 maja 2017 do godziny 23:59:59.
§ 3. Definicje
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy zarejestrowany Użytkownik Aplikacji SkyCash
Mobile spełniający Warunki Promocji określone w § 4 niniejszego regulaminu (dalej
„Uczestnik”).
2. Użytkownik Systemu SkyCash – osoba fizyczna posiadająca ukończone 13 lat,
posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie prowadząca
działalności gospodarczej lub przedsiębiorca, który został zarejestrowany w Systemie
SkyCash oraz posiada Konto SkyCash.
3. System SkyCash (System) – system płatności składający się z powiązań pomiędzy
płatnikami, odbiorcami płatności, SkyCash oraz Akceptantami, w ramach którego
obowiązują wspólne zasady realizacji Płatności, ich wykonywania, przyjmowania
zapłaty przy użyciu Instrumentu Płatniczego SkyCash oraz rozliczeń z tego tytułu.
§ 4. Warunki Promocji
1. Użytkownik Systemu SkyCash (dalej „Zapraszający”, „Uczestnik”) może wysłać do
osób,

które

nie

są

Użytkownikami

(dalej

„Zaproszony”)

zaproszenie

do

zarejestrowania się w Systemie SkyCash (dalej „Zaproszenie”). Zaproszenie
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wysyłane jest razem z przelewem od Zapraszającego do Zaproszonego, który,
w przypadku dokonania przez Zaproszonego rejestracji w Systemie SkyCash jest
Płatnością

do

innego

Użytkownika

SkyCash

(Zaproszonego).

Przelew

od

Zapraszającego do Zaproszonego powinien wynosić co najmniej 1 (jeden) grosz.
Zapraszający może wysłać Zaproszenie do nielimitowanej ilości osób.
2. W przypadku spełnienia warunków określonych w pkt 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu
Uczestnik otrzyma bonus w wysokości 10 zł od Transakcji dokonanych przez jednego
Zaproszonego; maksymalny bonus, jaki Zapraszający może otrzymać od Transakcji
dokonanych przez jednego Zaproszonego wynosi 10 zł; maksymalna łączna kwota
bonusu, jaką może otrzymać Zapraszający w ramach Promocji od transakcji
dokonanych przez więcej niż jednego Zaproszonego wynosi 100 zł; z zastrzeżeniem
postanowień pkt 3, pkt 5 i pkt 9 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku, gdy Zaproszony w ciągu 30 dni od dnia rejestracji w Systemie dokona
transakcji na łączną kwotę mniejszą niż 10 zł, Uczestnik nie otrzymuje żadnego
bonusu z tytułu dokonania Transakcji przez tego Zaproszonego.
4. Warunkami otrzymania bonusu przez Zapraszającego („Warunki otrzymania
bonusu”) są:
a. dokonanie przez Zaproszonego rejestracji w Systemie SkyCash oraz
b. dodanie przez Zaproszonego do Konta SkyCash Zaproszonego karty lub
zasilenie Konta SkyCash Zaproszonego w sposób określony w Regulaminie
Użytkownika

SkyCash

dostępnym

pod

adresem

http://www.skycash.com/regulamin/ (stan na dzień 23.01.2017 r.) oraz
c. dokonanie przez Zaproszonego transakcji na łączną kwotę minimum 10 zł,
w ciągu

30

dni

od

dnia

rejestracji

w

Systemie

(„Transakcje”),

z zastrzeżeniem postanowień pkt 5, pkt 6 i pkt 7 niniejszego paragrafu.
5. Transakcjami, które uprawniają Uczestnika do otrzymania bonusu z tytułu dokonania
transakcji przez Zaproszonego są jedynie:
a. zakup biletu komunikacji miejskiej;
b. zakup biletu parkingowego;
c. zakup biletu do kina;
d. płatność za ubezpieczenie;
e. płatność za rachunki;
f.

płatność za bilety kolejowe;

g. płatność za doładowanie GSM.
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6. Transakcje, o których mowa w pkt 5 uprawniają Uczestnika do otrzymania bonusu
jedynie w przypadku, gdy:
a. Zaproszony dokona tych transakcji z konta SkyCash (za wyjątkiem konta
SkyCash dla Firm), z karty płatniczej dodanej do konta SkyCash lub za
pomocą agregatora płatności Przelewy24
b. Konto SkyCash, z którego dokonano transakcji nie zostało usunięte w trakcie
trwania promocji a następnie założone ponownie – uprawnione do otrzymania
promocji są tylko osoby, które dokonały rejestracji Konta SkyCash po raz
pierwszy w trakcie trwania promocji.
7. Następujące transakcje wyłączone są z Promocji:
a. Płatności do innego Użytkownika, w ramach Systemu SkyCash (przelew
pomiędzy Użytkownikami);
b. Płatności dokonane z konta SkyCash dla Firm;
c. Płatności dokonane z konta Yanosik;
d. Płatności dokonane z Orlen Flota.
8. Przyznanie bonusu Zapraszającemu nastąpi po spełnieniu Warunków otrzymania
bonusu nie później niż w ciągu 48 godzin po upływie 30 dni od dnia rejestracji
Zaproszonego.
9. W przypadku, gdy Zaproszony otrzyma Zaproszenie od więcej niż jednego Uczestnika,
bonus otrzymuje jedynie Uczestnik, który wysłał Zaproszenie jako pierwszy, przy
spełnieniu pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
10. Wartość bonusu otrzymanego w ramach Promocji jest wolna od podatku
dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68a ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j.
z dnia 2016.12.15).
§ 5. Reklamacje
1. Uczestnik może zgłosić reklamację w zakresie funkcjonowania Aplikacji SkyCash
Mobile oraz Promocji pisemnie na adres SkyCash Poland S.A.: Rondo ONZ 1, 00-124
Warszawa lub za pomocą wiadomości przesłanej na adres email: bok@skycash.com.
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko

Uczestnika, numer telefonu

zarejestrowany w Aplikacji SkyCash Mobile oraz opis problemu, a także wyraźną
zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamacje, w zależności od charakteru sprawy zostanie udzielona
przez Organizatora pisemnie, telefonicznie, ustnie lub poprzez pocztę elektroniczną,
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bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania
reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać
wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn
opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny w Aplikacji SkyCash Mobile oraz na stronie
www.skycash.com
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji oraz za jej prawidłowy
przebieg.
3. W braku odmiennych postanowień, pojęcia użyte w niniejszym regulaminie i pisane
z dużej litery przyjmują znaczenie nadane im w „Regulaminie Użytkownika Systemu
SkyCash” dostępnym pod adresem http://www.skycash.com/regulamin/

(stan na

dzień 23.01.2017 r.).
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w jej zakresie jest
Organizator, który będzie je przetwarzał w celu realizacji i przeprowadzenia Promocji.
Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich
poprawiania.
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