Regulamin Programu „Polecaj i zyskaj”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu „Polecaj i Zyskaj” (zwanego dalej Programem) jest Spółdzielcza Kasa OszczędnościowoKredytowa

PIAST w siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Nowokościelnej 35, NIP 646-10-30-947, REGON

272592538 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018970 (dalej
Organizator lub SKOK PIAST)
2. Program trwa od 2 października 2017 r. do odwołania. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje poprzez
zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.skokpiast.pl oraz w placówkach SKOK PIAST.
3. Przystępując do Programu uczestnik wyraża zgodę na udział w Programie na warunkach określonych niniejszym
Regulaminem.
4. Uczestnikami Programu są Polecający oraz Polecony.
5. Polecającym może być członek SKOK PIAST posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem
pkt. 7, który wyrazi zgodę na przystąpienie do Programu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
6. Poleconym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili
przystąpienia do Programu nie była członkiem SKOK PIAST, lub będąc członkiem SKOK PIAST w okresie 3 miesięcy
przed złożeniem wniosku pożyczkowego nie posiadała żadnego produktu pożyczkowego w SKOK PIAST i wyrazi
zgodę na przystąpienie do Programu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
7. W Programie jako Polecający nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami SKOK PIAST, oraz osoby
z którymi SKOK PIAST w ramach prowadzonej przez nich działalności zawarł umowy pośrednictwa lub inne umowy
których celem jest polecanie produktów Organizatora, a także najbliżsi członkowie ich rodzin.
8. Uczestnictwo w Programie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora w celach związanych z organizacją Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych.
§2
Zasady uczestnictwa w Programie
1. Polecający otrzyma Premię o której mowa w §3 za polecenie Poleconemu produktu pożyczkowego oferowanego
przez SKOK PIAST (dowolna pożyczka/kredyt gotówkowa, konsolidacyjna, hipoteczna) po spełnieniu łącznie
warunków określonych w §3 pkt. 2.
2. Polecający może polecić dowolną liczbę osób.
3. W celu przystąpienia do Programu:
a. Polecający wypełni formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1,
b. Polecony wyrazi zgodę na udział w Programie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
4. Formularze (załącznik nr 1i2) dostępne są w placówkach SKOK PIAST oraz na stronie internetowej
www.skokpiast.pl.
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§3
Zasady przyznawania premii
1. Polecający otrzyma Premię za każdego Poleconego, po spełnieniu warunków określonych w punkcie 2.
2. Polecający otrzyma Premię w wysokości :

3. Wartość Premii brutto pomniejszona zostanie o zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z §4.
4. Wartość Premii netto zostanie wypłacona na indywidualny rachunek Polecającego prowadzony przez SKOK PIAST
lub w przypadku nie posiadania konta w SKOK PIAST, na nr rachunku podany w załączniku nr 1.
§4
Regulacje podatkowe
1. Od należnej Premii brutto Organizator jako płatnik pobierze zryczałtowany podatek w wysokości 19% w oparciu
o art. 30 ust. 1 pkt. 4b w zw. z art. 41 ust. 44 . ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Podatek zostanie przekazany do właściwego Urzędu Skarbowego.
§5
Rozpatrywanie reklamacji
1. Reklamację dotyczącą Programu można składać w Centrali SKOK PIAST (ul. Nowokościelna 35, 43-100 Tychy)
lub w wybranym Punkcie Kasowym na terenie kraju:
a. w formie pisemnej – osobiście lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe,
b. ustnie – telefonicznie na nr infolinii 801 602 222 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w Centrali SKOK
lub Punkcie Kasowym,
c. w formie elektronicznej na adres reklamacje@skokpiast.pl
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2. SKOK udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających jej rozpatrzenie
w powyższym terminie, SKOK zawiadomi składającego reklamację (nie później niż do 30 dni od dnia wpłynięcia
reklamacji) o przyczynach zwłoki oraz wskaże nowy termin udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni
od daty otrzymania reklamacji.
3. SKOK udzieli odpowiedzi na reklamację w postaci pisemnej listem poleconym, na adres korespondencyjny
wskazany przez składającego reklamację. Organizator może na wniosek składającego reklamację udzielić
odpowiedzi w formie elektronicznej, na adres e-mail przez niego wskazany.
4. Szczegółowy zakres informacji dotyczący rozpatrywania reklamacji określa Polityka postępowania z reklamacjami.
Polityka dostępna jest na stronie internetowej SKOK PIAST pod adresem www.skokpiast.pl oraz w Punktach
Kasowych Organizatora.
5. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów poprzez złożenie wniosku
do Rzecznika Finansowego zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich; szczegóły dostępne na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
§6
Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu zostanie udostępniona w Punktach Kasowych Organizatora oraz na jego stronie internetowej
www.skokpiast.pl.
2. Zasady Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają
charakter wyłącznie informacyjny.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Programu jest Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo Kredytowa PIAST z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Nowokościelna 35, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000018970, NIP 646-10-30-947, REGON 272592538, zwanej dalej SKOK. Uczestnik
potwierdza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych zebranych przez SKOK
PIAST (administratora danych) oraz do ich aktualizacji. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Przysługujące uprawnienia do Premii pieniężnej nie mogą być przeniesione na osobę trzecią
Załączniki:
Załącznik nr 1 „Polecaj i Zyskaj” Oświadczenie Klienta Polecającego
Załącznik nr 2 „Polecaj i Zyskaj” Oświadczenie Klienta Poleconego
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