
 

 

Regulamin Promocji „Tankuj korzyści – oferty specjalne”  
(edycja 2019-2020) 

 

§ 1. Organizator Promocji 

Organizatorem  Promocji „Tankuj korzyści – oferty specjalne” jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18b, 02-

676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy  

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051233; NIP: 521-30-92-922; kapitał zakładowy w wysokości 210 091 500 zł, 

wpłacony w całości (Bank lub Organizator). 

 

Partner Promocji 

Partnerem Promocji jest Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 00000120553; NIP: 521-32-02-664; kapitał zakładowy w wysokości 9 000 000 zł, wpłacony w całości (Toyota Leasing lub 

Partner) 

 

§ 2. Definicje 

1. Aplikacja -  oprogramowanie mobilne służące do obsługi Promocji „Tankuj korzyści – zwrot za paliwo” dostępne do pobrania 

poprzez internetowy sklep Google Play (dla urządzeń z systemem Android) oraz AppStore (dla urządzeń Apple z systemem IOS) . 

2. Bon paliwowy – kwota 250 zł wypłacana Uczestnikowi Promocji po spełnieniu warunków jej uzyskania.   

3. Konto – rachunek płatniczy Uczestnika Promocji prowadzony przez Bank, tj. Moto Konto. 

4. Finansowanie – umowa kredytu lub leasingu zawarta pomiędzy  Bankiem lub Toyota Leasing a  Uczestnikiem. 

5. Premia  – kwota 600 zł wypłacana Uczestnikowi Promocji po spełnieniu warunków jej uzyskania. 

6. Promocja – prowadzona przez Bank akcja promująca oferty Banku i Toyota Leasing w zakresie finansowania zakupu/leasingu 

samochodów oraz promująca sezon wyprzedażowy w salonach Toyoty i Lexusa. 

7. Refinansowanie – pozyskanie od Banku lub Toyota Leasing środków pieniężnych na spłatę całkowitą lub częściową umów 

kredytu lub leasingu w Banku lub Toyota Leasing. 

8. Transakcja Petrol – transakcja bezgotówkowa z tytułu zakupu paliw wykonana kartą płatniczą i określona Kodem MCC o numerach 

5172, 5541, 5542, 5983 lub 9752. 

9.  Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która spełniła 

wszystkie warunki określone w  niniejszym Regulaminie. 

10. Zakup z Finansowaniem – zakup/leasing nowego bądź używanego samochodu Toyota /Lexus w salonie sprzedaży  Toyota lub 

Lexus na terenie RP  finansowany dowolnym produktem z oferty Banku lub Toyota Leasing.  

 

§ 3. Czas trwania Promocji 

1. Promocja trwa w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 lipca  2020 r. 

2. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany okresu trwania Promocji.  

 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która w okresie 

trwania Promocji: 

a) Posiada aktywną umowę Konta w Banku, 

b) Jest uczestnikiem promocji „Tankuj korzyści – zwrot za paliwo” oraz zalogowała się do Aplikacji przynajmniej raz w 

miesiącu,   

2. Uczestnik Promocji zostaje automatycznie wyłączony z uczestnictwa w Promocji w przypadku, gdy w okresie jej trwania: 

a) dojdzie do wypowiedzenia umowy Konta, 

b) dojdzie do wypowiedzenia umowy Finansowania,  



 

 

c) dojdzie do rezygnacji z udziału w Promocji Tankuj korzyści – zwrot za paliwo 

3. Z Promocji wykluczone są wszelkie formy Refinansowania kredytu i/lub leasingu na zakup samochodu 

zaciągniętego w Banku lub Toyota Leasing w okresie trwania Promocji.  

4. Z Promocji wyłączone są osoby, które zawarły z Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. umowy o najem konsumencki w ramach  programu 

najmu pracowniczego oferowanego dla pracowników autoryzowanych salonów sprzedaży Toyota i Lexus oraz spółek:  

Toyota Bank Polska S.A., Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., Toyota Motor Poland Co mpany Limited Sp. z o.o. (TMPL), Toyota 

Logistics Services Poland Sp. z o.o. (TLSPL), Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. (TMMP), Toyota Motor Industries 

Poland Sp. z o.o. (TMIP), Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. (TMHP), Toyota Boshoku Poland Sp. z o.o. 

 

§ 5. Nagrody w Promocji 

1. Uczestnikom, którzy wezmą udział w Promocji i spełnią warunki określone w Regulaminie przysługiwać będzie prawo 

do otrzymania nagrody -  Premii i/ lub Bonu paliwowego. 

 

§ 6. Premia 

1. W celu otrzymania Premii Uczestnik w okresie trwania Promocji powinien: 

a) spełnić warunki określone w § 4 ust. 1, 

b) dokonać Zakupu z Finansowaniem samochodu marki Toyota/Lexus nowego lub używanego w dowolnym 

autoryzowanym salonie sprzedaży Toyota lub Lexus na terenie RP  po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy Konta.  

c) poinformować Bank o fakcie Zakupu  z Finansowaniem przy pomocy wiadomości wysłanej poprzez Aplikację.  

 

§ 7. Wypłata Premii 
1. Wypłata Premii nastąpi w 12 równych comiesięcznych częściach.   

2. Wypłata 1/12 części Premii nastąpi w formie przelewu środków na Konto Uczestnika, do 10-tego dnia roboczego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym spełnione zostaną warunki, o których mowa w § 4 i 6 niniejszego Regulaminu. 

3. Wypłata Premii zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatkowymi.  

4. Przelew środków Premii zostanie opatrzony tytułem: „Premia za finansowanie od Toyota Bank. Gratulujemy!"  

5. W przypadku Premii związanej z Zakupem z Finansowaniem udzielonym przez Toyota Leasing, pła tnikiem Premii jest Toyota 

Leasing Polska Sp. z o.o. 

6. Przed wypłatą środków z Premii, zarówno Bank jak i Partner Promocji zastrzegają sobie prawo do weryfikacji spełnienia warunków 

koniecznych do wypłaty Premii, w tym weryfikacji  zakupu/leasingu samochodu przez Uczestnika. 

 

§ 8. Bon paliwowy 

1. W celu otrzymania Bonu paliwowego  Uczestnik w okresie trwania Promocji powinien: 

a) spełnić warunki określone w § 4 ust. 1,  

b) dokonać zakupu dowolnego samochodu (nowego, bądź używanego) w salonie sprzedaży Toyota lub Lexus na terenie 

RP po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy Konta, 

c) poinformować Bank o fakcie zakupu samochodu,  przy pomocy wiadomości wysłanej poprzez Aplikację.  

d) dokonać jednej Transakcji Petrol w okresie jednego miesiąca od momentu zakupu samochodu, będącego  warunkiem 

otrzymania Bonu paliwowego.  

 

§ 9. Wypłata Bonu paliwowego 

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji, który spełni warunki określone powyżej  przysługują 2 (słownie: dwa) Bony paliwowe, na łączną 

kwotę 500 zł.   

2. Wypłata Bonów paliwowych  nastąpi w formie przelewu środków na Konto Uczestnika, w dwóch transzach, każda po 250 zł, w dwóch 

następujących po sobie miesiącach kalendarzowych do 10-tego dnia roboczego każdego miesiąca począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym spełnione zostaną warunki, o których mowa w §4 i 8 niniejszego Regulaminu.. 

3. Wypłata Bonu paliwowego zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatkowymi.  

4. Przelew  środków  Bonu paliwowego zostanie opatrzony tytułem: „Bon paliwowy od Toyota Bank. Gratulujemy!" 



 

 

5. Przed wypłatą środków z Bonu paliwowego, zarówno Bank jak i Partner Promocji zastrzegają sobie prawo do weryfikacji  spełnienia 

warunków koniecznych do wypłaty Premii, w tym weryfikacji zakupu samochodu przez Uczestnika. 

 

§ 10. Reklamacje 
1. Reklamacje związane z Promocją należy składać na piśmie,  telefonicznie pod numerem +48 22 488 55 50 lub 801 900 700, 

elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@toyotabank.pl lub poprzez System Bankowości 

Elektronicznej.  

2. Reklamacje pisemne należy wysłać na adres: Toyota Bank Polska S.A., ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa. 

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Promocji. 

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika Promocji, jak również dokładny opis i powód 

reklamacji.  

5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.  

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza, że Uczestnik Promocji zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je 

akceptuje. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Banku oraz na stronie http://www.toyotabank.pl.  

3. Bankowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika 

Promocji przed zmianą Regulaminu. 

4. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Toyota Bank Polska Sp. z o. o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b (TBP), 

numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl. 

5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adr esem: daneosobowe@toyotabank.pl. 

6. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: 

a. Realizacji Promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz 

c RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia promocji lub 

wycofania uczestnictwa w Promocji; 

b. Marketingu podmiotów powiązanych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody; 

7. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:  

a. Organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów, 

w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa; 

b. Podmiotom wspierającym TBP w procesach biznesowych i czynnościach bankowych, w tym podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na rzecz TBP (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom TBP;  

8. Posiada Pan/Pani prawo żądania od TBP dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych; 

9. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).  

10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony  danych osobowych. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich po dania uniemożliwia uczestnictwo 

w Promocji. 

12. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 

18 B, 02-676 Warszawa. 

13. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Promocji oraz w celach marketingowych 

Banku.  

14. Udział w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych Uczestników Promocji jest dobrowolne lecz niezbędne do 

wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
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