Regulamin Programu Poleceń
„Weź auto w podróż z Travel Card”
dla Klientów Idea Getin Leasing SA
lub Idea Getin Leasing SA Automotive SKA
§ 1 Postanowienie wstępne
1.
2.
3.

4.
5.

Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Poleceń, zwanego dalej Programem, przeznaczonego dla Klientów Idea
Getin Leasing SA (IGL) lub Idea Getin Leasing SA Automotive SKA (IGL A).
Program przeznaczony jest dla Klientów IGL lub IGL A, zwanych dalej Uczestnikami Programu, którzy wraz
z finansowaniem pojazdu do 3,5 t otrzymali kartę Travel Card.
Za pośrednictwem Programu, Klienci IGL lub IGL A mogą polecać Nowym Klientom finansowanie pojazdów do 3,5 t
w IGL lub IGL A wraz z Travel Card. W Nagrodę za skuteczne Polecenie Klienci IGL lub IGL A otrzymują przedłużenie
aktywności posiadanej karty Travel Card.
Celem Programu jest skuteczne polecanie usług IGL A lub IGL A Nowym Klientom przez Uczestników Programu.
Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 15.07.2019 r. do odwołania.
§ 2 Definicje

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizator, zwany dalej Idea Getin Leasing SA lub IGL: Organizatorem Programu jest Idea Getin Leasing SA
z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 42b we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 00003070665, Regon: 141374292, NIP:
5213482474, kapitał zakładowy: 28.201.000 zł, w całości wpłacony.
Program Poleceń, zwany dalej również Programem, polega na poleceniu przez Klienta IGL lub IGL A finansowania
Nowemu Klientowi, który nie korzysta z Usługi IGL lub IGL A.
Usługa: finansowanie pojazdu do 3,5 t w formie leasingu operacyjnego lub pożyczki wraz z Travel Card.
Uczestnik Programu: Klient, który posiada aktywną umowę leasingu operacyjnego lub pożyczki w IGL lub IGL A wraz
z kartą Travel Card.
Nowy Klient, czyli odbiorca Polecenia: Klient, przedsiębiorca, który nie posiada Usługi IGL lub IGL A, a któremu
Uczestnik Programu poleca Usługę i który zgłosi podczas składania wniosku Kod polecenia.
Skuteczne Polecenie: przekazanie Polecenia, dzięki któremu Nowy Klient zawrze z IGL lub IGL A umowę leasingu
operacyjnego lub umowę pożyczki na finansowanie pojazdu do 3,5 t wraz z Travel Card.
Kod polecenia – 6 ostatnich znaków numeru karty Travel Card należącej do Uczestnika programu.
§ 3 Warunki uczestnictwa

1.

2.
3.

Uczestnikiem Programu mogą być Klienci IGL lub IGL A, którzy spełniają poniższe warunki:
•
posiadają aktywną umowę leasing operacyjnego lub umowę pożyczki,
•
posiadają kartę Travel Card, która w okresie obowiązywania umowy wygasła lub jest dalej aktywna,
•
będą polecali Usługę Nowym Klientom, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
Nowy Klient może wskazać tylko jednego Uczestnika Programu jako osobę polecającą, podając właściwy Kod polecenia
podczas składania wniosku o Usługę.
W Programie nie mogą brać udziału pracownicy IGL lub IGL A oraz osoby na stałe z nimi współpracując, biorący
bezpośredni udział w przygotowaniu i obsłudze Programu oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, dzieci,
rodzice, rodzeństwo, powinowaci od drugiego stopnia, a także osoby posiadające z nimi we wspólnym gospodarstwie
domowym.
§ 4 Zasady Programu

1.
2.

Program polega na polecaniu przez Uczestnika Programu Usług IGL lub IGL A Nowym Klientom.
Polecenie polega na tym, że Nowy Klient podczas składania wniosku o Usługę będzie podawał Kod polecenia Uczestnika

3.

4.
5.

Programu.
Organizator dokona weryfikacji, czy Uczestnik Programu oraz Nowy Klient spełnili warunki Regulaminu i Uczestnik
Programu jest uprawniony do otrzymywania Nagrody, o której mowa w § 5, w terminie do 15 dni kalendarzowych po
aktywacji umowy Nowego Klienta na Usługę. Przekazanie nagrody Uczestnikowi Programu nastąpi w terminie do 10 dni
kalendarzowych od momentu weryfikacji.
Przekazanie Nagrody będzie polegało na przesłaniu do Uczestnika Programu wiadomości mailowej, zawierającej
informację o Nagrodzie.
Decyzja o zwarciu umowy na podstawie polecenia należy wyłącznie do IGL lub IGL A i zależy od zdolności kredytowej
Nowego Klienta oraz innych warunków regulowanych wewnętrznymi procedurami i/lub przepisami prawa.
§ 5 Nagrody

1. Nagrody będą przyznawane w przypadku dokonania Skutecznego Polecenia
Uczestnikom Programu, których Kod polecenia zostanie wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3, pkt. 2,
2. Uczestnik Programu może otrzymać Nagrody w przypadku maksymalnie trzech Skutecznych Poleceń
w następujący sposób:
•
za pierwsze Skuteczne Polecenie – przedłużenie karty Travel Card o 12 miesięcy; wartość Nagrody wynosi
200,00 PLN brutto;
•
za dwa Skuteczne Polecenia – przedłużenie karty Travel Card o 18 miesięcy; wartość Nagrody wynosi
300,00 PLN brutto;
•
za trzy Skuteczne Polecenia – przedłużenie karty Travel Card o 24 miesiące; wartość Nagrody wynosi
400,00 PLN brutto.
3. Wartość otrzymanych Nagród stanowi dla Uczestników Programu przychód podatkowy, który są zobowiązani
rozliczyć we własnym zakresie.
4. Travel Card może być przedłużona o maksymalnie 24 miesiące w następujący sposób:
•
w przypadku karty nieaktywnej – od dnia weryfikacji przez Organizatora Programu, czy Uczestnik Programu
oraz Nowy Klient spełnili warunki Regulaminu Programu,
•
w przypadku karty aktywnej – od 1. dnia po zakończeniu terminu aktywności karty.
5. Nagrody za Skuteczne Polecenie nie będą przysługiwały Uczestnikom Programu, których umowa w IGL lub IGL A
osiągnęła status „Wypowiedziana”.
6. Uczestnikom Programu nie przysługuje:
•
prawo do zmiany przyznanej nagrody na inną,
•
prawo do zrzeczenia się Nagrody na rzecz osoby trzeciej,
•
jakiekolwiek roszczenia z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane przez Organizatora
Programu.

§ 6 Reklamacje
1.

2.
3.

4.

Uczestnik Programu oraz Nowy Klient mogą złożyć reklamację w formie:
•
pisemnej – osobiście w oddziałach IGL lub IGL A albo nadanej przesyłką pocztową na adres Organizatora
programu,
•
elektronicznie – na adres: marketing@ideagetin.pl
Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika Programu lub Nowego Klienta (imię, nazwisko, NIP, Kod
polecenia), aktualne dane adresowe, a także treść zastrzeżenia dotyczącego Programu.
IGL lub IGL A może zwrócić się do Uczestnika Programu lub Nowego Klienta z prośbą o złożenie dodatkowej informacji
lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia
reklamacji.
Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Programu z zachowaniem największej staranności
i w możliwe najkrótszym terminie.

§ 7 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Udział w Programie oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
Treść Regulaminu Programu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.ideagetinleasing.pl
Informacje dotyczące Usługi znajdują się na stronie internetowej: www.ideagetinleasing.pl
IGL jest uprawiony do zmiany Regulaminu w przypadku:
a) wprowadzenia nowych lub uchylenia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym
Regulaminu,
b) konieczności dostosowania Regulaminu do wymogów związanych zmianą prawa, wydania orzeczeń sądów albo
decyzji, rekomendacji lub zaleceń organów administracji, wpływających na postanowienia Regulaminu.
W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zestawieniu zmian zostanie przekazana do wiadomości Uczestników
Programu nie później niż na 10 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian za pośrednictwem serwisu
www.ideagetinleasing.pl. Będą one dostępne pod wskazanym adresem aż do momentu ich wejścia w życie.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu i obowiązuje od 15.07.2019 r.

