
Regulamin promocji 

„Pożycz i zyskaj więcej” 

 

§ 1 Organizator 

Organizatorem promocji pod nazwą „Pożycz i zyskaj więcej” (zwana dalej „Promocją”) jest ING Bank 

Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł 

oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75, podlegający nadzorowi 

Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, (zwany dalej 

„Bankiem”). 

 

§ 2 Czas trwania  

Promocja trwa od  4.07 2016r. do 31.10.2016r. 

 

§ 3 Uczestnicy i warunki Promocji 

Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych 

(konsumenci) (dalej „Uczestnicy Promocji”) , które : 

1. w czasie trwania promocji  złożą wniosek o pożyczkę pieniężną , 

oraz 

2. spełnią łącznie poniższe warunki (jeśli składają wniosek wspólny – wystarczy, aby jedna z nich 

spełniała warunki Promocji) : 

a. otrzymają informację, że Bank rozpatrzył wniosek o pożyczkę pozytywnie, zgodnie                                     

z obowiązującymi w Banku regulacjami,  

b. do 30.11.2016r. w dowolnym w oddziale Banku lub systemie bankowości 

internetowej  ING BankOnLine / Moje ING lub za pośrednictwem Serwisu Kredytowego 

ING zawrą jako klient indywidualny (konsument) (jako pożyczkobiorca lub 

współpożyczkobiorca) umowę o pożyczkę pieniężną, o którą wnioskowali                

zgodnie z pkt.1, 

c. złożą oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu, 

d. w okresie do 60 dni kalendarzowych od zawarcia umowy o pożyczkę dostarczą -  w 

sposób określony w § 4 ust. 2 -  dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe 

dotyczącego pojazdu będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 2 pkt 38) 

ustawy z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. 

zm.), (zwanego dalej „pojazdem”)nabytego jako nowy lub używany, wydanego nie 

wcześniej niż w dacie zawarcia umowy pożyczki, 



e. właścicielem (współwłaścicielem) pojazdu będzie co najmniej jeden z 

pożyczkobiorców, 

f. spłacą pierwszą ratę pożyczki w terminie, który określa umowa pożyczki, 

g. nie odstąpią od zawartej umowy pożyczki. 

3. Dowodem rejestracyjnym lub pozwoleniem czasowym w rozumieniu niniejszego 

Regulaminu, są wyłącznie dokumenty  określone jako „dowód rejestracyjny”  lub „pozwolenie 

czasowe”  w art. 71 ust. 1 ustawy z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.), wydane w Rzeczypospolitej Polskiej przez organ właściwy w zakresie 

rejestracji pojazdów samochodowych. 

4. Pożyczka może być przeznaczona przez Uczestnika Promocji na dowolny cel. 

 

§ 4. Zasady przystąpienia do promocji oraz dostarczenia dowodu 

rejestracyjnego/tymczasowego pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski 

1. Każdy Uczestnik Promocji, w czasie trwania promocji może zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem, otrzymać  go i zaakceptować jego treść :  

a. w dowolnym Oddziale Banku, 

b. za pośrednictwem Serwisu Kredytowego ING podczas składania wniosku on-line                                  

o pożyczkę (Serwis Kredytowy ING jest dostępny na stronie internetowej: https://e-

pozyczka.ingbank.pl/), 

c. w systemie bankowości internetowej ING BankOnLine / Moje ING w sekcji Pożyczki i 

Kredyty, 

2. Po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, Uczestnik Promocji w okresie do 60 dni 

kalendarzowych od zawarcia umowy o pożyczkę może przystąpić do promocji, dostarczając 

do Banku   dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe dotyczące pojazdu, w jeden z niżej 

wskazanych sposobów: 

a. poprzez stronę Banku - https://e.ingbank.pl/Pozycz_i_zyskaj_wiecej  przesyłając skan 

lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, zgodnie z 

instrukcjami zamieszczonymi na tej stronie. Dla skorzystania z tej formy przesłania, 

konieczne jest posiadanie przez Uczestnika Promocji dostępu do komputera lub 

dowolnego urządzenia mobilnego spełniającego warunki określone w Regulaminie 

dostępnym  – http://www.ingbank.pl/_fileserver/item/1111684, 

b. poprzez system bankowości internetowej  ING BankOnLine / Moje ING w sekcji  

Pożyczki i Kredyty; przesyłając skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego lub 

pozwolenia czasowego, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na tej stronie. Dla 

skorzystania z tej formy przesłania, konieczne jest posiadanie przez Uczestnika 

Promocji dostępu do komputera lub dowolnego urządzenia mobilnego spełniającego 

warunki określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu świadczenia usług systemu 



bankowości internetowej ING Banku Śląskiego S.A, dostępnym 

http://www.ingbank.pl/_fileserver/item/1111684, 

c. w dowolnym oddziale Banku – przekazując kserokopię dowodu rejestracyjnego lub 

pozwolenia czasowego ( oryginał dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego 

należy przedłożyć Bankowi do wglądu) 

3. Z dostarczonych Bankowi  dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że właścicielem lub 

współwłaścicielem pojazdu  jest Uczestnik Promocji. Jeśli przy okazji dostarczenia tych 

dokumentów Bank otrzyma dane osoby lub osób, która nie przystąpiły do promocji, wówczas 

Bank dokona ich anonimizacji i dane te nie będą przetwarzane przez Bank. 

4. Data wydania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego nie może być wcześniejsza 

niż data zawarcia umowy o pożyczkę. 

 

§ 5 Świadczenie promocyjne 

1. Uczestnik Promocji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej pierwszej racie 

spłaty pożyczki, przy czym nie więcej niż 200 zł. (dwieście złotych). Nagrodę Bank przekaże                  

w formie przelewu bankowego: 

a. na rachunek, który Uczestnik Promocji wskazał do spłaty zaciągniętej pożyczki, czyli 

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku, 

lub 

b. na rachunek techniczny. 

Bank zrobi to w ciągu 14 dni roboczych po spełnieniu ostatniego z warunków opisanych              

w § 3 pkt 2. W przypadku gdy  stronami umowy pożyczki jest więcej niż jeden 

pożyczkobiorca,  Bank wypłaca jedną nagrodę w stosunku do danej umowy pożyczki, a nie 

każdemu z Uczestników Promocji osobno. 

2. Równowartość nagrody, o której mowa w ust. 1, stanowi nagrodę w sprzedaży premiowej,                   

o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (t.j. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Jest ona zwolniona z podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

 

& 6 Reklamacje 

1.  Uczestnik Promocji ma prawo złożyć reklamację w Banku. Powinien to zrobić niezwłocznie po 

zaistnieniu okoliczności, które budzą jego zastrzeżenia. 

2. Reklamację uczestnik może złożyć: 

a. w formie elektronicznej: 

� poprzez system bankowości internetowej, 

� poprzez stronę internetową Banku: www.ingbank.pl – uzupełniając formularz 

reklamacji, 



b. ustnie: 

� telefonicznie, pod numerami: 800 163 012 (numer bezpłatny) oraz + 48 32 357 00 62 

(koszt połączenia wg stawek operatora) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–19:00 

oraz 801 222 222 oraz + 48 32 357 00 69 (koszt połączenia według stawek operatora) 

24 godz. przez cały tydzień, 

� w oddziale Banku, 

c. pisemnie: 

� w oddziale Banku, 

� listownie na adres: ING Bank Śląski S.A, ul. Sokolska 34, DOR skr. poczt.137, 40-086 

Katowice. 

3. W reklamacji uczestnik powinien podać: 

a. imię i nazwisko, 

b. adres korespondencyjny, 

c. numer konta, jeżeli uczestnik jest posiadaczem konta, 

d. adres email, 

e. numer telefonu, 

f. uzasadnienie reklamacji. 

4. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji Bank może przekazać uczestnikowi Promocji: 

a. telefonicznie, 

b. przez system bankowości internetowej, 

c. ustnie w oddziale Banku, 

d. w postaci papierowej. 

5. Bank udzieli odpowiedzi najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż 30 dni od dnia jej 

zgłoszenia. 

6. Odpowiedź na reklamację Bank może przekazać uczestnikowi Promocji: 

a. poprzez system bankowości internetowej, 

b. w postaci papierowej – w oddziale lub na adres korespondencyjny. 

Sposób przekazania tych informacji klient wybiera, kiedy zgłasza reklamację. 

7. W trakcie rozpatrywania reklamacji Bank może poprosić uczestnika Promocji o dodatkowe 

informacje lub dokumenty. W uzasadnionych przypadkach czas rozpatrywania reklamacji może się 

wydłużyć – nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Bank poinformuje o tym 

uczestnika Promocji i poda przyczynę opóźnienia. 

 

 

 

 

 



 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji. Materiały reklamowe mają 

jedynie charakter promocyjno-informacyjny. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Promocji i reklamacji jest Bank. Bank 

będzie przetwarzał dane osobowe na potrzeby Promocji i reklamacji na zasadach określonych w 

Regulaminie. Udostępniający dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, może 

je zmieniać i żądać zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych wymaganych 

Regulaminem oraz udział w Promocji są dobrowolne.  

3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.ingbank.pl oraz w oddziałach Banku. 

4. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w Regulaminie. 

5. Bank zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji. Nie będzie ono jednak naruszać 

praw uczestników Promocji, którzy już z niej korzystają. Nie będzie też pogarszać warunków 

uczestnictwa w Promocji. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będzie rozstrzygał sąd właściwy 

miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 


