
 

 

Regulamin promocji „PlusBank w telefonie” („Regulamin”) 
Wersja z dnia 6.09.2018 r. 

 
1. Promocja „PlusBank w telefonie” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4 , 02-673 

Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000020908, kapitał zakładowy 2.360.069.800 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 

011307968 („Polkomtel”). 
2. Promocja jest przeznaczona dla konsumentów, będących Abonentami w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 

przez POLKOMTEL sp. z o.o. –Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 

przez POLKOMTEL sp. z o.o. –Abonament (dla Umów/Aneksów zawartych od 25.05.2018 r. ”),  którzy w czasie trwania Promocji będą korzystać 

z Aplikacji Mobilnej plusbank24 służącej do obsługi produktów Bankowych PlusBanku („Aplikacja”) za pośrednictwem APN: WAP i Plus, co wymaga 

odpowiedniej konfiguracji telefonu. Informacje dotyczące właściwej konfiguracji telefonów można znaleźć pod linkiem: www.ustaw.plus.pl 
3. Promocja trwa od 6.09.2018 r. do odwołania („Okres promocji”). 

4. W ramach Promocji połączenie z Internetem w ramach korzystania z Aplikacji nie podlega opłatom za transfer danych niezależnie od 

taryfy/promocyjnego planu cenowego z którego Abonent korzysta. W przypadku, gdy Abonent korzysta z pakietów internetowych, pakiety te nie 

będą pomniejszane z tytułu łączenia się z Aplikacją. 

5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest: 

a) łączenie się z Aplikacją za pośrednictwem APN: Plus, Internet 

b) odpowiednia konfiguracja telefonu zgodna z instrukcjami umieszczonymi na stronie: www.ustaw.plus.pl. 
6. Promocja nie obejmuje Abonentów korzystających z Aplikacji z wykorzystaniem transmisji danych w roamingu. 

7. Po zakończeniu Promocji, Abonent będzie ponosił opłaty za transmisję danych w ramach korzystania z Aplikacji zgodnie z taryfą/promocyjnym 

planem cenowym z którego korzysta. 

8. Polkomtel nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Aplikacji. 

9. Polkomtel nie odpowiada za szybkość przesyłanych danych i jej ograniczeń wynikających z  uwarunkowań technicznych, technologicznych, 

systemowych, ekonomicznych oraz rodzajów łącz transmisyjnych. 

10. Skorzystanie z Aplikacji na warunkach Promocji oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

11. Polkomtel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za: 

a) sposób wykorzystania Aplikacji przez Abonentów i jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Aplikacji, w tym także z a szkody i straty wyrządzone 

osobom trzecim; 

b) jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie Aplikacji, za utratę danych, przerwanie połączenia lub nieotrzymanie informacji z Aplikacji; 

c) przerwy w działaniu Aplikacji spowodowane koniecznością konserwacji lub naprawy systemu obsługującego Aplikację lub innymi okolicznościami niezależnymi od 

Polkomtel. 

12. Ewentualne uwagi i reklamacje dotyczące działania Aplikacji należy zgłaszać do Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 44 55 66 

należącej do PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 61a  04-028  Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy   pod nr KRS 0000096937, 

REGON 630520298 , NIP 781-00-14-345, o kapitale zakładowym w wysokości 331 881 673,77 zł w całości opłaconym. 

13. Zasady korzystania z Aplikacji określa Regulamin wydany przez PLUS BANK S.A. „Regulamin korzystania z bankowości elektronicznej przez osoby 

fizyczne” oraz „Regulamin korzystania z bankowości elektronicznej przez klientów instytucjonalnych”. 
14. POLKOMTEL zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Promocji w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Informacje o zmianie lub 

zakończeniu Promocji podane będą do wiadomości na stronie internetowej www.plus.pl. 
15. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 

POLKOMTEL  sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 

przez  POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament(dla Umów/Aneksów zawartych od 25.12.2014 r.)albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 

przez  POLKOMTEL sp. z o.o. – Abonament(dla Umów/Aneksów zawartych od 25.05.2018r.). 
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