REGULAMIN
„Programu rabatowego SGB”

Poznań, marzec 2016
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin „Programu rabatowego SGB”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady
funkcjonowania programu rabatowego w Spółdzielczej Grupie Bankowej dla posiadaczy kart
płatniczych (zwany dalej „Programem”).
Organizatorem Programu jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych
Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000058205, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca
kapitał zakładowy w wysokości 303 846 600,00 zł (z czego wpłacono: 303 846 600,00 zł), NIP
777 00 05 362 (zwana dalej „Organizatorem”).
Organizator działa we współpracy z wybranymi Bankami Spółdzielczymi SGB oraz
z podmiotami oferującymi usługi i towary, których wykaz znajduje się na stronie internetowej
www.agro-sgb.pl (zwani dalej „Partnerami”) i jest na bieżąco aktualizowany.
Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
CEL I CZAS TRWANIA PROGRAMU
Celem Programu jest promocja kart płatniczych z logo Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB)
oraz promocja produktów i usług Partnerów.
Program obowiązuje od 22 marca 2016 roku i będzie trwał do momentu odwołania go przez
Organizatora.
Informacja o odwołaniu Programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.agrosgb.pl z minimum 30 - dniowym wyprzedzeniem. Informacja, o której mowa w zdaniu
poprzednim, będzie dostępna również u Partnerów Programu.
Programem objęte są Banki Spółdzielcze (wykaz Banków Spółdzielczych SGB, które
przystąpiły do Programu znajduje się na stronie internetowej www.agro-sgb.pl, które wspólnie
z Organizatorem tworzą Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB).
Udział w Programie jest dobrowolny.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Uczestnicy Programu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych
w Regulaminie; w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków uczestnictwa w Programie,
Organizator i Partner będą uprawnieni do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie.
2. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby (Uczestnicy), które spełniają łącznie
następujące warunki:
a. są posiadaczami/użytkownikami ważnych kart płatniczych Spółdzielczej Grupy Bankowej,
zwanych dalej „Kartami SGB” (okres ważności karty określony jest na awersie karty
i kończy się w ostatnim dniu miesiąca podanego na jej awersie),
b. zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
RABATY
1. Rabatem dla Uczestników są niższe ceny za produkty i usługi oferowane przez Partnerów.
2. Rabat obejmuje produkty i usługi oferowane przez Partnerów wskazane w Katalogu rabatów,
który zamieszczony jest na stronie internetowej www.agro-sgb.pl.
3. Warunkiem otrzymania rabatu na produkty lub usługi Partnera jest częściowa lub całkowita
płatność Kartą SGB lub okazanie karty.

4. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do rabatu na osoby trzecie.

§5
REKLAMACJE, SKARGI I WNIOSKI
Zasady składania i rozpatrywania:
1) reklamacji dotyczących transakcji płatniczych dokonanych Kartami SGB,
2) skarg i wniosków
określa właściwy regulamin zawierający opis zasad funkcjonowania kart płatniczych.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Organizatora, w Centrum
Telefonicznym Organizatora pod numerem telefonu 800 888 888 (bezpłatna infolinia),
w oddziałach Organizatora i na stronie internetowej www.agro-sgb.pl oraz na stronach
internetowych administrowanych przez Partnerów.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy polskiego prawa.

