Regulamin promocji dla Klientów otwierających
konto w Ofercie Studenckiej LUKAS Banku
„Bonus za doładowania”
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§1
Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji „Bonus za doładowania”, organizowanej
w formie sprzedaży premiowej, zwanej dalej promocją.
Organizatorem promocji jest LUKAS Bank SA, z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Orląt Lwowskich 1, zwany
dalej Bankiem.

§2
Promocja będzie trwać od 1 stycznia 2007 roku do odwołania.
§3
Uczestnikiem promocji będzie każdy Klient, który spełni warunki niniejszego Regulaminu.
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§4
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:
1) otwarcie LUKAS Konta Student albo LUKAS e-Konta Student oraz
2) wykonanie doładowań telefonu pre-paid z tego konta przy użyciu udostępnionych w tym celu
przez Bank funkcjonalności w LUKAS e-Banku, LUKASlinii lub placówce Banku.
Jako otwarcie konta rozumie się również przekształcenie posiadanego konta na konto w pakiecie
określonym w ust. 1 pkt. 1.
Doładowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, może być przeprowadzone przez dowolną osobę
uprawnioną do składania dyspozycji odnośnie konta.
Po wykonaniu doładowania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, Uczestnik promocji otrzymuje od Banku
premię w wysokości:
1) jeżeli wykonał doładowania z LUKAS Konta Student: 15% łącznej kwoty doładowań, nie więcej
jednak niż 15 PLN w okresie miesiąca kalendarzowego, lub
2) jeżeli wykonał doładowania z LUKAS e-Konta Student: 5% łącznej kwoty doładowań, nie więcej
jednak niż 5 PLN w okresie miesiąca kalendarzowego, z przeznaczeniem na dodatkowe doładowanie telefonu. Premia przekazywana jest na konto Uczestnika raz w miesiącu w dniu wskazanym
w Umowie konta jako dzień pobierania opłat.
§5
Uczestnicy promocji mogą składać reklamacje dotyczące przebiegu promocji, w szczególności kwoty
otrzymanej premii, w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.
Reklamacje, sporządzone na piśmie, powinny zostać złożone w dowolnej placówce Banku lub
przesłane na adres Banku wskazany w § 2.
§6
Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku, w LUKASlinii i na stronach internetowych
Banku.
Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmienione warunki
Regulaminu zostaną udostępnione w miejscach wskazanych w ust. 1.
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