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Regulamin promocji „Ekstra leasing z Onet. Mój Biznes” 

   

Rozdział 1. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki oraz zasady przeprowadzenia promocji „Ekstra 

leasing z Onet. Mój biznes” (dalej: Promocja) zorganizowanej w celu wsparcia łącznej sprzedaży 

produktów oferowanych przez Organizatorów. 

2. Organizatorami Promocji są: 

1) BZ WBK Leasing S.A. (dalej: BZWBKL/ Organizator) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolorowej 8, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026084, NIP 521-12-95-779. Wysokość 

kapitału zakładowego: 250 000 000 PLN. Wysokość kapitału wpłaconego: 250 000 000 PLN 

oraz 

2) Media Impact Polska Sp. z o.o. (dalej: MIP/ Organizator) z siedzibą w Warszawie przy                      

ul. Domaniewskiej 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000475673, kapitał zakładowy 880 000 zł, spółka zajmująca się sprzedażą powierzchni reklamowej 

Onet. 

3. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez BZWBKL lub MIP. 

5. Promocja kierowana jest wyłącznie do Uczestników Promocji w rozumieniu wskazanym w Rozdziale 2 

ust. 1) poniżej. Promocja nie jest kierowana do konsumentów. 

 

Rozdział 2. Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio: 

1) Uczestnik Promocji –  

i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność 

gospodarczą, albo 

ii) osoba prawna, albo 

iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  

która zawarła Umowę leasingu lub pożyczki z BZWBKL oraz Umowę dotyczącą OMB z MIP na 

zasadach określonych w niniejszej Promocji. 

2) Umowa – umowa dotycząca świadczenia przez MIP na rzecz Uczestnika Promocji usług marketingowych 

OMB lub umowa leasingu / umowa pożyczki zawierana przez Uczestnika Promocji z BZWBKL. 

3) OMB – promocyjna oferta marketingowa oferowana przez MIP zgodnie z Regulaminem Promocji „Onet. 

Mój Biznes” udostępnianym każdorazowo wraz z dokumentem zlecenia/zamówienia.  

4) Opłata Aktywacyjna – jednorazowa opłata aktywująca usługi OMB każdorazowo wskazana                      

w dokumencie zlecenia/zamówienia naliczana przez MIP z tytułu wykonania czynności technicznych 

pozwalających na konfigurację danych Uczestnika w systemach informatycznych MIP, umożliwiających 

rozpoczęcie świadczenia usług w ramach OMB. 
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5) GAP – należy przez to rozumieć ubezpieczenie straty finansowej udostępniane przez BZWBKL w tym 

również produkt GAP Maszyna (dalej: Ubezpieczenie). 

 

Rozdział 3. Czas Promocji 

1. Promocja trwa od 14.11.2017 r. do 30.04.2018 r. 

2. Promocją zostaną objęci Uczestnicy, którzy w czasie promocji spełnią wszystkie warunki wskazane         

w Regulaminie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez obowiązku podania 

przyczyny, o czym Organizator poinformuje na stronach internetowych:  

http://www.onetmojbiznes.pl/bzwbkl oraz http://www.onetmojbiznes.pl/bzwbkl_onetmb. 

4. Zakończenie promocji nie będzie dotyczyło Uczestników Promocji, którzy do dnia zakończenia Promocji 

spełnili warunki wskazane w Rozdziale 4. 

 

Rozdział 4. Zasady Promocji 

1. Warunkiem skorzystania z promocji „Ekstra leasing z Onet. Mój Biznes” jest łączne spełnienie przez 

Uczestnika, w czasie trwania promocji, następujących warunków: 

1) wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: 
http://www.onetmojbiznes.pl/bzwbkl lub http://www.onetmojbiznes.pl/bzwbkl_onetmb. 

2) zawarcie z BZWBKL umowy leasingu, w ramach której wartość przedmiotu leasingu będzie nie 
wyższa niż 300 000 zł netto lub umowy pożyczki, w ramach której udostępniona kwota Pożyczki 
będzie nie wyższa niż 300 000 zł brutto, 

3) dokonanie przez Uczestnika Promocji w umowie leasingu / pożyczki wyboru Ubezpieczenia GAP w 
ramach pakietu ubezpieczeniowego dla przedmiotu leasingu / przedmiotu finansowanego pożyczką 
udostępnianego przez BZWBKL,  

4) zawarcie z MIP Umowy na realizację usług marketingowych OMB oraz dokonanie Opłaty 
Aktywacyjnej przed upływem 7 dni od dnia zawarcia  Umowy. 

2. W ramach Promocji „Ekstra leasing z Onet. Mój Biznes” Uczestnik promocji, który spełni warunki            

o których mowa w pkt. 1 uzyska ze strony MIP dodatkowy rabat na wybrane Pakiety promocyjne OMB 

(Pakiet promocyjny Onet. Mój Biznes - Mały MIŚ lub Pakiet promocyjny Onet. Mój Biznes - Średni MIŚ) 

oferowane w ramach aktualnie obowiązującej Promocji „Onet. Mój Biznes” dla nowych i obecnych 

klientów. Wysokość przyznanego dodatkowego rabatu uzależniona będzie od okresu na jaki Uczestnik 

Promocji „Ekstra leasing z Onet. Mój Biznes” zawrze z MIP na piśmie (lub za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość/ podczas rozmowy telefonicznej) Umowę na świadczenie usług OMB   

i wynosiła będzie: 

a. 20% dla 24-miesięcznego okresu zobowiązania; 

b. 10% dla 12-miesięcznego okresu zobowiązania.   

3. Uczestnik zobowiązany jest posiadać Ubezpieczenie GAP przez cały okres trwania umowy leasingu / 

pożyczki. 

4. W ramach promocji Uczestnik promocji otrzyma od BZWBKL bonifikatę na koszt Ubezpieczenia GAP      

w pierwszym roku trwania Umowy leasingu / pożyczki - koszt Ubezpieczenia GAP w pierwszym  roku 

trwania Umowy leasingu / pożyczki po bonifikacie wynosić będzie 1 złoty netto. 

5. Uczestnik promocji nie może skorzystać z promocji w przypadku rozwiązania umowy leasingu / pożyczki 

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika promocji przed datą ostatecznej zapłaty za przedmiot (w 

przypadku umowy leasingu) bądź przed uruchomieniem kwoty Pożyczki (w przypadku umowy pożyczki). 

http://www.onetmojbiznes.pl/bzwbkl
http://www.onetmojbiznes.pl/bzwbkl_onetmb
http://www.onetmojbiznes.pl/bzwbkl
http://www.onetmojbiznes.pl/bzwbkl_onetmb
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6. W przypadku rozwiązania umowy leasingu / pożyczki z przyczyn leżących po stronie Uczestnika promocji 

(w szczególności z powodu opóźnień w regulowaniu należności na rzecz BZWBKL) przed upływem 12 

miesięcy od daty zawarcia umowy, BZWBKL uprawniony jest do żądania od Uczestnika promocji, który 

skorzystał z promocji, zwrotu otrzymanej bonifikaty w cenie Ubezpieczenia GAP. Kwota zwrotu 

stanowiła będzie równowartość kosztu Ubezpieczenia GAP według standardowej oferty BZWBKL z dnia 

zawarcia Umowy. 

7. W przypadku zrezygnowania przez Uczestnika z Ubezpieczenia GAP przed zakończeniem umowy 

leasingu / pożyczki, zgodnie z terminem, na który ta umowa została zawarta, BZWBKL uprawniony jest 

do obciążenia Uczestnika promocji opłatą manipulacyjną za naruszenie warunków zasad promocji         

w wysokości 1 tysiąca złotych netto. 

8. Osoba, która zamierza zawrzeć Umowę OMB z MIP lub Umowę leasingu / pożyczki z BZWBKL oraz 

skorzystać z Promocji, w pełni akceptuje fakt, iż decyzja w zakresie zawarcia:  

1) Umowy leasingu / pożyczki należy wyłącznie do BZWBKL, a w wypadku odmowy zawarcia Umowy, 

BZWBKL nie jest zobowiązana przedstawić wnioskodawcy uzasadnienia podjętej decyzji, 

2) Umowy na świadczenie usług w ramach OMB należy wyłącznie do MIP, a w wypadku odmowy 

zawarcia Umowy, MIP nie jest zobowiązana przedstawić wnioskodawcy uzasadnienia podjętej 

decyzji. 

 

Rozdział 5. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na weryfikację spełniania przez 

Uczestnika warunków udziału w Promocji określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Promocja „Ekstra leasing z Onet. Mój biznes” przewidziana jest dla wszystkich Uczestników 

spełniających warunki, o których mowa w Rozdziale 4 niniejszego Regulaminu. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi niniejszej Promocji. 

4. Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.) jest każdy z Organizatorów z osobna. Uczestnikowi 

przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do jego danych osobowych umieszczonych w bazie danych 

Organizatora i poprawianie tych danych na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku lub odpowiednio zgoda Uczestnika. 

5. Przekazane dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

Promocji. 

6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych i złożonych oświadczeń. 

7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik 

Promocji powinien kierować na adres: 

1) Media Impact Polska Sp. z o.o., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków lub 

2) BZ WBK Leasing Spółka Akcyjna, ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań 

z dopiskiem „Dane Osobowe – Promocja „Ekstra leasing z Onet. Mój biznes””. 

 

Rozdział 6. Reklamacje i skargi 

1. W zakresie oferty OMB, reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej lub 

drogą elektroniczną (e-mail) na adres odpowiednio: Media Impact Polska Sp. z o.o., ul. Pilotów 10,      
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31-462 Kraków z dopiskiem „Reklamacja - Promocja „Ekstra leasing z Onet. Mój biznes” lub na adres: 

reklamacje@mediaimpact.pl.  

2. W zakresie oferty leasingu / pożyczki, reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie 

pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres odpowiednio: BZ WBK Leasing Spółka Akcyjna,        

ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań z dopiskiem „Reklamacja - Promocja „Ekstra leasing z Onet. Mój biznes” 

lub na adres reklamacje.leasing@bzwbk.pl,  

3. Przy składaniu reklamacji prosimy o podanie następujących danych: nazwy, adresu siedziby, numeru 

NIP/ REGON, danych kontaktowych (nr telefonu/ adres e-mail/ adres korespondencyjny), opisu 

przedmiotu reklamacji oraz wskazanie oczekiwań co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.  

 

Rozdział 7. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach http://www.onetmojbiznes.pl/bzwbkl oraz 

http://www.onetmojbiznes.pl/bzwbkl_onetmb. 

2. W zakresie oferty leasingu / pożyczki, w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje 

się postanowienia umowy leasingu / pożyczki oraz Ubezpieczenia GAP. 

3. W zakresie oferty OMB, wobec kwestii nie  uregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  

mają  postanowienia Regulaminu Oferty „Onet. Mój Biznes” oraz Regulaminu Promocji „Onet. Mój 

Biznes” w zakresie usług świadczonych przez MIP i pojęć ich dotyczących, przy czym w razie 

sprzeczności pierwszeństwo będzie miał Regulamin Promocji „Onet. Mój Biznes”.   

4. Wszelkie ewentualne rozliczenia podatkowe związane z Promocją i skorzystaniem z Promocji pozostają 

wyłącznie w gestii Uczestnika promocji.  

 

 

mailto:reklamacje.leasing@bzwbk.pl
http://www.onetmojbiznes.pl/bzwbkl
http://www.onetmojbiznes.pl/bzwbkl_onetmb

