Przelicznik - zasady przyznawania Punktów w ramach Programu
Zakupowego, o którym mowa w Regulaminie Programu Zakupowego
"#KORZYSTAJ"
Warunki otrzymania Punktów (Punkty przyznawane jednorazowo):
Za wykonanie przez Uczestnika przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową* wydaną do rachunku bankowego, prowadzonego przez
Bank dla konsumentów, o ile w/w transakcja płatnicza została zaksięgowana przez Bank w systemie informatycznym w ciągu 30 dni poprzedzających
dzień przystąpienia do Programu lub jeżeli ww. transakcja została wykonana w trakcie trwania Programu.

Liczba
punktów

5 pkt.

Maksymalna liczba Punktów z ww. tytułu do uzyskania przez Klienta wynosi 5 bez względu na liczbę posiadanych ww. instrumentow płatniczych i liczbę
wykonanych transakcji.
Za skuteczne, przynajmniej jeden raz, zalogowanie się przez Uczestnika do systemu bankowości internetowej R-Online w ciągu 3 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do Programu lub zalogowanie się do w/w systemu w trakcie trwania Programu.

5 pkt.

Za skuteczne, przynajmniej jeden raz, zalogowanie się przez Uczestnika do aplikacji Mobilny Portfel w ciągu 3 miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do Programu lub zalogowanie się do w/w systemu w trakcie trwania Programu.

5 pkt.

Za wykonanie przez Uczestnika przynajmniej jednej transakcji wymiany walut w Internetowej Platformie Transakcyjnej R-Dealer lub w R-Dealer Mobile w
ciągu 30 dni poprzedzających dzień przystąpienia do Programu lub jej wykonanie w trakcie trwania Programu.

5 pkt.

Za posiadanie aktywnej przez Uczestnika usługi R-Alerts - Pakiet rozszerzony, o której mowa w Regulaminie Usługi „R-Alerts” w Banku BGŻ BNP Paribas
S.A. lub gdy aktywacja ww. usługi nastąpi w trakcie trwania Programu.

5 pkt.

Za wpływ wynagrodzenia (lub świadczenia o podobnym charakterze) na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Uczestnika (jako konsumenta), w
ciągu 3 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Programu lub wpływ wynagrodzenia (lub świadczenia o podobnym charakterze) w trakcie
trwania Programu.
Punkty przyznawane są również, gdy Uczestnik złożył lub złoży w trakcie trwania Programu tzw. „Dyspozycję Przelewu Wynagrodzenia” w placówce
Banku lub za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu.
Na potrzeby Regulaminu uznaje się, że ww. zdarzenie ma miejsce najpóźniej w terminie do 14-go dnia kalendarzowego miesiąca, następującego po
miesiącu wystąpienia wpływu wynagrodzenia (lub świadczenia o podobnym charakterze) lub złożenia "Dyspozycji Przelewu Wynagrodzenia".

10 pkt.

Za prowadzenie przez Bank, w chwili przystąpienia do Programu, rachunku bieżacego, w zakresie którego, Uczestnik jest osobą uprawnioną do
składania oświadczeń woli - z wyłączeniem osób umocowanych na podstawie pełnomocnictw - a którego Umowa przewiduje, że jej integralną część
stanowi Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Punkty
zostaną również przyznane, gdy ww. rachunek bieżący zostanie otwarty w trakcie trwania Programu.

10 pkt.

Warunki otrzymania Punktów w ramach Akcji Promocyjnej w marcu 2019 roku:

Liczba
punktów

Za zawarcie przez Uczestnika w miesiącu marcu 2019 r. umowy ubezpieczenia Wymarzone eZakupy i nieskorzystanie z prawa odstąpienia w ciągu 30
dni od daty zawarcia umowy.

5 pkt.

Za wykonanie przez Uczestnika przynajmniej jednej transakcji wymiany walut w Internetowej Platformie Transakcyjnej R-Dealer lub w R-Dealer Mobile w
marcu 2019 r., na łączną kwotę min. 100 zł.

5 pkt.

Za zawarcie przez Uczestnika w miesiącu marcu 2019 r. umowy ubezpieczenia Zdrowie pod Ochroną i nieskorzystanie z prawa odstąpienia w ciągu 30
dni od daty zawarcia umowy.

10 pkt.

Za zawarcie przez Uczestnika w miesiącu marcu 2019 r. umowy ubezpieczenia Spokojny Sen i nieskorzystanie z prawa odstąpienia w ciągu 30 dni od
daty zawarcia umowy.

10 pkt.

Za zawarcie przez Uczestnika w miesiącu marcu 2019 r. umowy o kredyt gotówkowy w ramach oferty specjalnej „Pierwsza Pożyczka 2,99%" i
nieskorzytanie z prawa odstąpienia w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

15 pkt.

Za zawarcie przez Uczestnika w miesiącu marcu 2019 r. umowy ubezpieczenia Wymarzone Perspektywy oraz nieskorzystanie z prawa odstąpienia w
ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

15 pkt.

Za wykonanie przez Uczestnika w miesiącu marcu 2019 r. traksakcji bezgotówkowych z użyciem systemu płatności mobilnych BLIK, którego Uczestnik jest
użytkownikiem, na łączną kwotę min. 100 zł, o ile w/w transakcje płatnicze zostały zaksięgowane przez Bank na rachunku Uczestnika w miesiącu marcu
2019 roku.

5 pkt.

Za wykonanie przez Uczestnika w miesiącu marcu 2019 r. przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową Mastercard Multiwalutowa,
której Uczestnik jest użytkownikiem, o ile w/w transakcja płatnicza została zaksięgowana przez Bank na rachunku Uczestnika w miesiącu marcu 2019 r.
Maksymalna liczba Punktów z ww. tytułu do uzykania przez Klienta wynosi 5 bez względu na liczbę posiadanych kart debetowych Mastercard
Multiwalutowa.

5 pkt.

*płatność instrumentem płatniczym za towary lub usługi dokonana w punktach usługowo-handlowych, za wyjątkiem płatności w punktach usługowo-handlowych:
a. dla których punkt sprzedaży dokonał korekty lub zwrotu środków na rachunek bankowy w związku ze zwrotem produktu lub rezygnacją z usługi lub transakcja została reklamowana przez
Klienta,
b. dokonanych przez osoby nieuprawnione do używania instrumentu płatniczego,
c. dokonanych z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień umowy,
d. typu Quasi Cash, czyli transakcje sprzedaży towaru lub usługi, które są bezpośrednio wymienialne na gotówkę (np. zakup czeków podróżnych, waluty, transakcje u brokerów
ubezpieczeniowych, w tym internetowe), przekazy pieniężne (w tym internetowe), zakłady bukmacherskie, transakcje dokonane w kasynach (w tym w kasynach internetowych).

