
 

 

REGULAMIN PROMOCJI 
„Poleć znajomego a bony będą dla CIEBIE i dla NIEGO” 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Promocji: „Poleć znajomego a bony będą 

dla CIEBIE i dla NIEGO”, zwaną dalej Promocją  

2. Wyłącznym Organizatorem Promocji jest SKOK Kwiatkowskiego z siedzibą w Tarnowie przy 

ul. Kwiatkowskiego 8, KRS: 0000043043, NIP: 873-10-16-416 zwany dalej Organizator, Kasa lub SKOK 

Kwiatkowskiego.  

3. Celem akcji promocyjnej jest promocja oferty pożyczkowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – 

Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wśród osób niebędących członkami Kasy.  

4. Czas trwania: od dnia 25.04.2022 r. do 31.12.2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego 

zakończenia Promocji w przypadku wyczerpania puli nagród, o których mowa w § 6 ust. 6 niniejszego 

Regulaminu.  

 

§ 2 DEFINICJE 
Placówka Kasy - lokalizacja w  której prowadzana jest działalności KASY 
Członek Kasy -  osoba fizyczna która zgodnie ze statutem nabyła członkostwo w KASIE 
Uczestnik – Polecający i Polecony 
Polecający - pełnoletni członek kasy, który w czasie trwania Promocji poleci osobie niebędącej członkiem Kasy 

nabycie członkostwa i zaciągnięcie pożyczki w Kasie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie 

Polecony - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 

obowiązywania Promocji skorzysta z polecenia i nabędzie członkostwo w Kasie oraz zawrze umowę pożyczki 

w SKOK Kwiatkowskiego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. 
Polecenie - przekazanie przez polecającego Kodu Polecającego oraz doprowadzenie przez Polecającego do 

skutecznego Polecenia. 

Skuteczne polecenie – zawarcie umowy pożyczki w skutek zachęcenia Polecającego przez Poleconego w kwocie 

nie niższej niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i nie odstąpienie od tej  umowy. 

Kod polecający – unikalny kod wysłany przez pracownika SKOK Kwiatkowskiego SMS na nr telefonu 

Polecającego do przekazania Polecanemu w celu przedstawienia go w placówce Kasy o treści 

RRRRSKOKNRCZŁONKOWSKI. Gdzie RRRR jest rokiem nabycia członkostwa w SKOK Kwiatkowskiego. 

Nagroda – bony zakupowe dla Polecających i Polecanych spełniających warunki Skutecznego Polecenia 

 
§ 3 ADRESACI PROMOCJI 

1. Promocja skierowana jest do: 

a) POLECAJĄCYCH          b) POLECONYCH 

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy SKOK Kwiatkowskiego. 

3. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, 

albowiem przystąpienie przez Uczestnika do Promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.  

4. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków w nim związanych, w tym także prawa żądania wydania 

nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

 
§ 4 NAGRODY 

Za spełnienie warunków skutecznego polecenia tj. zawarcie umowy pożyczki w skutek zachęcenia Polecającego przez 

Poleconego w kwocie nie niższej niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i nie odstąpienie od tej umowy 

uprawnieni uczestnicy otrzymają nagrodę w postaci bonów zakupowych: 

 
POLECAJĄCY – 100 ZŁ    POLECONY – 100 ZŁ 

  

 
 



 
§ 5 WARUNKI  PROMOCJI 

Polecający i Polecany otrzymają nagrodę wskazaną w § 4 Regulaminu jeśli spełnione zostaną oba wskazane 

poniżej warunki: 

1. Rezultatem Skutecznego Polecenia będzie zawarta umowa pożyczki pomiędzy SKOK Kwiatkowskiego 

a Poleconym w kwocie nie niższej niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i Polecony nie odstąpi od tej 

umowy. 

2. Polecony przedstawi pracownikowi Kasy Kod Polecający otrzymany w formie SMS z nr telefonu należącego 

do Polecającego  w celu weryfikacji uprawnień do skorzystania z nagrody dla Polecającego. 
 

§ 6 ZASADY PROMOCJI 
1. Aby wziąć udział w Promocji, należy zgłosić Chęć uczestnictwa pracownikowi SKOK Kwiatkowskiego, 

który wygeneruje specjalny Kod Polecający i wyśle go SMS na nr telefonu Polecającego.  

2. Polecający wśród swoich znajomych i rodziny poleci usługi Kasy przekazując im Kod Polecający zachęcając 

ich do nabycia członkostwa i zawarcia umowy pożyczki w SKOK Kwiatkowskiego 

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Polecający może wziąć udział w promocji nieograniczoną ilość 

razy w ramach przydzielonej puli nagród. Osoba Polecona może skorzystać z promocji tylko raz. 

4. Po spełnieniu warunków uczestnictwa w promocji określonych w niniejszym Regulaminie, każdemu 

z Uczestników przysługuje nagroda, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu. Informację o uzyskaniu 

nagrody będą wysyłane SMS na numer telefonu wskazany w dokumentacji SKOK. 

5. Nagrodą w niniejszej Promocji są bony zakupowe  o wartości określonej w § 4  Orlen, Empik, Rossman, 

MediaMarkt ważne do 31.12.2022 r. Uczestnik nie ma możliwości wyboru rodzaju bonu. Bony wysyłane są 

losowo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w dokumentacji Kasy, w terminie 

nie później niż 30 dni po zawarciu umowy pożyczki przez Polecanego. 

6. W ramach promocji zostanie przyznana pula 90 szt bonów zakupowych  po 100 zł o łącznej wartości 9 000 zł. 

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu 

na jej równowartość pieniężną.  
  

§ 7  REKLAMACJE 
1. Uczestnik Promocji może złożyć reklamację w następujący sposób:  

a. osobiście – w siedzibie głównej SKOK lub w oddziałach Kasy, przy czym wymaga to zachowania formy 

pisemnej – na formularzu udostępnionym przez SKOK,  

b. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca na adres siedziby 

głównej SKOK lub placówki, w której świadczone są usługi na rzecz Kasy,  

2. Zgłoszenie skargi/reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji 

o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia.  

3. Reklamację Kasa rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.  

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty bądź w inny uzgodniony 

sposób.  

5. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji w kasie dostępne są w placówkach Kasy. 
 

§ 8 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.  

2. Uczestnicy Promocji, w przypadku przystąpienia do Promocji, związani są również postanowieniami Statutu 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.  

3. W przypadku gdy Kasa otrzyma uprawdopodobnioną informację o tym, że Polecający lub Polecony 

wykorzystuje w sposób naruszający zasady współżycia społecznego lub godzący w dobre obyczaje  i normy 

społeczne, a także wysyła Polecenia do osób, które nie wyraziły na to zgody, Kasa zastrzega sobie prawo do 

wykluczenia z Promocji i utraty nagrody. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej 

www.skokkwiatkowskiego.pl oraz w oddziałach Kasy. 

4. Kasa poinformuje o ewentualnym zakończeniu Promocji na swojej stronie internetowej. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  


