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REGULAMIN PROMOCJI RCI BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE 

DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW PCP 

PT. „KARTA PALIWOWA DLA KLIENTA PCP” 

 

 

W celu propagowania nabywania przez klientów Autoryzowanych Partnerów Dacii samochodów marki 

Dacia w kredycie „Smart Start” ogłasza się promocję, która odbędzie się na następujących zasadach: 

 

§ 1. Zasady ogólne 

 

1. Organizatorem promocji jest RCI Banque Spółka Akcyjna z siedzibą w Paryżu (Republika 

Francuska), prowadzący działalność gospodarczą przez Oddział w Polsce  z siedzibą w Warszawie 

(02-674) przy ul. Marynarskiej 13 (dalej jako „Organizator promocji”). 

2. Promocja przeznaczona jest dla klientów – kredytobiorców, którzy spełnią łącznie następujące 

warunki: 

a) Złożą w salonie Autoryzowanego Partnera Dacii wniosek kredytowy na finansowanie nowego 

samochodu marki Dacia w kredycie „Smart Start” wraz z dokumentami wymaganymi przez 

Organizatora promocji, 

b) Organizator promocji działający jako kredytodawca zaakceptuje wniosek kredytowy, biorąc pod 

uwagę jego wymagania, w tym w szczególności w zakresie zdolności kredytowej i na tej podstawie 

kredyt zostanie udzielony. 

c) Umowa kredytowa zostanie zawarta w dniach 1 września – 31 grudnia 2020 r. 

3. Udział w promocji jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. 

 

§ 2. Nagroda 

 

1. Nagrodą za udział w promocji jest karta zakupowa o wartości nominalnej 150 zł, która pozwala na 

dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw, produktów w sklepie (z wyłączeniem wyrobów 

tytoniowych i napojów alkoholowych) oraz usług na stacjach paliw należących do sieci ORLEN i 

BLISKA. W przypadku nagród przyznawanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności 

gospodarczej, Organizator promocji odprowadzi należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych. Wartość nagrody przyznanej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności 

gospodarczej wynosi 166,50 zł. Ważność karty zakupowej wynosi 24 miesiące od daty jej aktywacji 

przez Organizatora i nie podlega ona wydłużeniu. 

2. Nagroda zostanie wysłana wraz z umową kredytową listem poleconym w terminie do 7 dni od 

dnia uruchomienia umowy na wskazany przez klienta – kredytobiorcę adres korespondencyjny.  

3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny. 
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§ 3. Reklamacje 

 

1. Reklamacje mogą być składane od dnia doręczenia karty zakupowej, o której mowa w § 2 ust. 1, 

nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.  

2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora 

promocji wskazany w § 1 pkt 1. 

3. Reklamacje złożone po terminie lub w formie innej niż wskazana w pkt 2 nie podlegają 

rozpoznaniu.  

4. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie załatwienia sprawy, w formie 

w jakiej przesłała reklamację, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia. 

 

§ 4. Publikacja regulaminu 

 

Treść regulaminu promocji jest dostępna w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie 

internetowej Organizatora promocji www.daciafinansowanie.pl.   

 

§ 5. Podatek od nagrody 

 

1. Organizator promocji oświadcza, że wartość nagrody zostanie pomniejszona o należną zaliczkę na 

podatek dochodowy od osób fizycznych.  

2. Nagrody przyznane przedsiębiorcom stanowią ich przychód, od którego są oni obowiązane 

odprowadzić należny podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu Organizator będzie 

ogłaszał w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora promocji 

www.daciafinansowanie.pl.  Zmiana regulaminu w stosunku do uczestnika – konsumenta może 

nastąpić wyłącznie na jego korzyść.  

2. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych 

Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 

roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, ze zm.) oraz innych właściwych 

ustaw. 

3. Wszelkie spory dotyczące wykonania zobowiązań związanych z promocją będą rozstrzygane przez 

właściwy sąd powszechny.   

4. Administratorem danych osobowych uczestnika promocji jest RCI Banque S.A. Oddział w Polsce 

z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13.  

 

 

http://www.daciafinansowanie.pl/
http://www.daciafinansowanie.pl/
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Dane uczestnika promocji będą wykorzystywane przez Administratora w celu realizacji promocji 

pn. „Karta Paliwowa PCP”. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo do żądania dostępu do 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu, 

prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Prezesa UODO.  

Kontakt w sprawach dot. ochrony danych: dataprotectionofficer-poland@rcibanque.com 

 

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika promocji znajduje się w 

dokumencie „Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez RCI Banque SA Oddział 

w Polsce” będącej załącznikiem do umowy kredytu. 

 

 


