
 

 

 
 

Regulamin Promocji „Pierwsza karta Gratis” 

z dnia 23.08.2018r 

 

§ 1. Organizator  

Organizatorem niniejszej Promocji jest Igoria Trade S.A., ul. Puławska 111A/109, 02-

707 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział gospodarczy pod KRS 

0000385303, posiadającą NIP 5252507681, zwana dalej „Organizatorem”. 

§ 2. Dane osobowe 

1. Organizator jest jedynym administratorem danych osobowych Uczestników 

Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej 

Promocji. 

2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych 

osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych 

osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją. 

§ 3. Objaśnienie pojęć 

3. Karta – w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, w tym z dostępem do 

środków pieniężnych na odległość, zindywidualizowane narzędzie powiązane z 

Rachunkiem Głównym lub Rachunkiem Pomocniczym Posiadacza Karty w 

Systemie Płatniczym Wydawcy wykorzystywane przez Użytkownika Platformy 

IgoriaCard do składania zleceń płatniczych. 

4. Regulamin - regulamin świadczenia usług na platformie IgoriaCard oraz 

użytkowania instrumentu płatniczego wydawanego przez Igoria Trade S.A.  

5. Regualmin Promocji – niniejszy regulamin.  

6. Tabela Opłat i Prowizji - obowiązującą tabelę opłat i prowizji IgoriaCard 

ogłoszoną i udostępnioną na Stronie Internetowej Wydawcy, zaakceptowana w 

momencie rejestracji na Platformie IgoriaCard, lub podczas korzystania z nowych 

funkcji na platformie IgoriaCard. 

7. Uczestnik – osoba fizyczna zamawiająca Kartę w okresie objętym Promocją. 



 

 

§ 4. Okres w jakim można przystąpić do Promocji 

1. Promocja zastępuję Promocję Wiosenną 2 z dnia 10.05.2018r.  

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 23.08.2018r. i obowiązuje do odwołania.  

3. Po zakończeniu Promocji Użytkowników obowiązują warunki zgodne z Tabelą 

Opłat i Prowizji. 

§ 5. Uczestnictwo w Promocji 

Do Promocji może przystąpić każda osoba fizyczna lub prawna której rejestracja na 

platformie igoracard.com zsostała zaakceptowana, zamawiając pierwszą Kartę na proflu 

Indywidualnym lub Firmowym. 

§ 6. Zasady Promocji 

1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki określone w §4, §5 otrzyma 

promocyjne stawki opłat na pierwszy z zamówionych produktów: wydanie karty 

fizycznej – 0,00 PLN lub wydanie karty wirtualnej – 0,00 PLN. 

2. Pozostałe warunki zgodne są z obowiązującym Regulaminem oraz Tabalą Opłat 

i Prowizji. 

§ 7.  Reklamacje  

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać w 

trybie i na zasadach opisanych w Regulaminie.  

2. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani 

nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tymwystąpienia 

z powództwem do Sądu powszechnego. 

3. Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

§ 8.   Postanowienia końcowe  

1. Treść niniejszego Regulaminu jest na platformie igoriacard.com. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe 

zasady „Promocji Wiosennej”. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają:  

a. Regulamin świadczenia usług na platformie IgoriaCard oraz użytkowania 

instrumentu płatniczego wydawanego przez Igoria Trade S.A., dostępny na 

stronie internetowej wydawcy, 

b. Tabela Opłat i Prowizji, dostępna na stronie wydawcy. 

4. Każda promocja organizowana przez Igoria Trade S.A. jest odrębna i oparta o 

odrębne regulaminy. 


