Załącznik 1 do Decyzji Dyrektora Departamentu Małych Firm 5/2010 z dnia 09.08.2010 r.
Regulamin Specjalnej oferty rachunku „Pakiet w sieci dla uczestników programu ICPA”
§1
Organizacja
Organizatorem Specjalnej oferty rachunku „Pakiet w sieci dla uczestników programu ICPA” jest Bank
Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, wysokość kapitału zakładowego
wynosi 730760130 zł i jest w całości opłacony, nr REGON 930041341, nr NIP 896 000 56 73, zwana
dalej „Bankiem”.
Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Specjalnej oferty rachunku „Pakiet w sieci
dla uczestników programu ICPA”, polegającej na sprzedaży rachunków bieżących na warunkach
preferencyjnych dla firm („Regulamin”).
§2
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a) ICPA – Internetowe Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej;
b) Program ICPA – program, który ma formę internetowego serwisu wspierającego przyszłych
przedsiębiorców ze środowisk akademickich, w szczególności studentów ostatnich lat,
doktorantów, absolwentów lub pracowników uczelni wyższych oraz jednostek naukowych,
rozważających prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
c) Uczestnik Specjalnej oferty rachunku „Pakiet w sieci dla uczestników programu ICPA” –
Firma, która zarejestrowała działalność gospodarczą w wyniku skorzystania przez potencjalnego
przedsiębiorcę z programu ICPA;
d) Specjalna oferta – Specjalna oferta rachunku „Pakiet w sieci dla uczestników programu ICPA”,
polegająca na sprzedaży rachunków bieżących na warunkach preferencyjnych dla klientów
bankowości oddziałowej;
e) Warunki preferencyjne – warunki określone w § 3 ust. 3;
f) Firma – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;
g) Umowa – Umowa rachunku bieżącego dla firmy;
h) Rachunek bieżący – rachunek bieżący Firmy prowadzony w złotych przez Bank;
i)

Taryfa opłat i prowizji – obowiązująca w okresie trwania Specjalnej oferty „Taryfa opłat
i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm”;

j)

Uczestnik Specjalnej oferty – Firma, która spełnia łącznie poniższe warunki:
-

w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą wprowadzenia Specjalnej oferty nie posiadała
Rachunku bieżącego w Banku,

-

w okresie trwania Specjalnej oferty podpisze Umowę Rachunku bieżącego,

-

zakwalifikowana jest do grupy klientów, dla których dedykowana jest Specjalna oferta,

-

pozyskany został przez 17 Oddział we Wrocławiu w ramach współpracy z ICPA.

1

§3
Okres trwania Specjalnej oferty i jej przedmiot
1

Okres trwania Specjalnej oferty – okres od 09.08.2010 r. do 31.01.2011 r.

2

Specjalna oferta polega na tym, że uczestnik, któremu Bank złoży propozycję skorzystania ze
Specjalnej oferty ma prawo otwarcia jednego Rachunku bieżącego na Warunkach
preferencyjnych.

3

Warunki preferencyjne polegają na zastosowaniu opłat i prowizji za wybrane czynności bankowe
w wymienionych poniżej wysokościach, w okresie trwania Umowy rachunku bieżącego:
a) Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego – 0 zł,
b) Przelew złożony w oddziale BZ WBK:
-

na rachunek w BZ WBK – 7 zł,

-

na rachunek w innym banku – 10 zł,

c) Przelew złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:
-

na rachunki ZUS i organów podatkowych – 0 zł,

-

na rachunek w BZ WBK – 0 zł,

-

na rachunek w innym banku – 1 zł,

d) Wpłata gotówkowa posiadacza rachunku – 0,5% min 10 zł,
e) Wyplata gotówkowa w oddziale BZ WBK – 0,5% min 10 zł,
f) Opłata miesięczna za kartę wydaną do rachunku w PLN pobierana w przypadku nie
rozliczenia przez Bank w poprzednim miesiącu kalendarzowym żadnej transakcji
bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty – 5 zł,
g) Wypłata gotówkowa kartą w kraju w bankomatach poza siecią BZ WBK 24 – 5 zł.
§4
Postanowienia dodatkowe
1

Pozostałe opłaty i prowizje, niezaliczone do Warunków preferencyjnych, pobierane są zgodnie
z obowiązującą standardową Taryfą opłat i prowizji.

2

Uczestnik posiada możliwość otwarcia kolejnych rachunków na warunkach obowiązujących
w Taryfie opłat i prowizji w danym okresie.
§5
Reklamacje i skargi

1

Reklamacje dotyczące Specjalnej oferty mogą być składane osobiście w Oddziale Banku.

2

Osoba składająca reklamację winna podać swoje imię i nazwisko, Regon, adres do
korespondencji, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Bank poinformuje pisemnie w terminie do 14 dni od daty jej
otrzymania.
§6
Postanowienia końcowe

1

Regulamin dostępny jest w Oddziale Banku.

2

Bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Specjalnej oferty i jej prawidłowy przebieg.

3

Bank zastrzega sobie prawo przedłużenia Specjalnej oferty.

2

4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3

