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Regulamin Plebiscytu Złoty Bankier 2013 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorami „Plebiscytu Złoty Bankier 2013” („Plebiscyt”) są: 

1) Grupa Bankier.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy 
ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy Poznao – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII  Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000258659, o kapitale zakładowym w wysokości 70.100 zł, posiadająca 
numer identyfikacji podatkowej NIP 972-113-50-60, 

2) PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznao – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, Wydział VIII  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, 
o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł – opłaconym w całości, posiadająca numer identyfikacji 
podatkowej NIP 7792308495 („Organizatorzy”). 
 

2. Regulamin określa warunki Plebiscytu, którego celem jest wybór, w drodze głosowania, najlepszych 
produktów i usług bankowych oferowanych w Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2013 („Regulamin”). 
 

3. Wszelkie informacje dotyczące Plebiscytu udostępniane będą przez Organizatorów do publicznej 
wiadomości na stronie dedykowanej dostępnej pod adresem www.zlotybankier.pl („Strona Plebiscytu”). 

  
II. UCZESTNICY PLEBISCYTU 

 
1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu w Plebiscycie są osoby fizyczne, o których mowa 

w „Regulaminie Konkursu – Złoty Bankier 2013” przygotowanym przez Organizatorów, Szczegółowe zasady 
oddawania głosu określa Regulamin Konkursu. Regulamin Konkursu będzie dostępny na Stronie Plebiscytu 
w terminie rozpoczęcia głosowania tj. od dnia 31 stycznia 2014 r.  
 

2. Głosowanie w Plebiscycie odbywad się będzie w sposób elektroniczny z wykorzystaniem narzędzi 
udostępnianych przez Organizatorów na Stronie Plebiscytu. 
 

3. Każdy uczestnik Plebiscytu uprawniony jest do oddania jednego głosu na każdą z ustalonych przez 
Organizatorów kategorii produktów lub usług bankowych oferowanych przez banki. 

  
4. Uczestnicy Plebiscytu mogą oddawad swoje głosy w Plebiscycie od 31 stycznia 2014 r. do 21 lutego 2014 r. 

 
III. KATEGORIE PLEBISCYTU  
 

1. Organizatorzy ustalają następujące kategorie produktów lub usług, na które uczestnicy Plebiscytu oddają 
głosy: 
1) NAJLEPSZE KONTO OSOBISTE, 
2) NAJLEPSZY SPOSÓB PŁATNOŚCI W INTERNECIE, 

3) NAJLEPSZY KREDYT GOTÓWKOWY, 

4) NAJLEPSZY KREDYT HIPOTECZNY, 

5) NAJLEPSZA BANKOWOŚD MOBILNA, 

6) NAJLEPSZY BANK DLA PRZEDSIĘBIORCY INTERNETOWEGO, 

7) NAJLEPSZY BANK W SOCIAL MEDIA („Kategorie Plebiscytu”). 
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2. Szczegółowy opis Kategorii Plebiscytu oraz Kategorii Specjalnych Plebiscytu stanowi Załącznik do 
Regulaminu. 
 

5. Produkt (lub usługa) zgłoszony do Plebiscytu w danej Kategorii Plebiscytu, który uzyska najwięcej głosów 

uczestników Plebiscytu ogłoszony zostanie przez Organizatorów zwycięzcą Plebiscytu w danej Kategorii 

Plebiscytu. 

 

6. Oprócz Kategorii Plebiscytu, Organizatorzy ustalają następujące kategorie specjalne Plebiscytu („Kategorie 

Specjalne Plebiscytu”): 

1) NAJLEPSZY SPOT REKLAMOWY, 

2) INNOWACJA FINANSOWA ROKU, 

3) OSOBOWOŚD ROKU. 

 

7. W celu wyłonienia zwycięzców w Kategoriach Specjalnych Plebiscytu, Organizatorzy powołają kapitułę 

plebiscytu („Kapituła Plebiscytu”). Skład Kapituły Plebiscytu udostępniony zostanie do publicznej 

wiadomości na Stronie Plebiscytu. Oprócz uprawnienia do wyboru zwycięzcy Plebiscytu w Kategoriach 

Specjalnych Plebiscytu, Kapituła Plebiscytu posiada kompetencje do podejmowania decyzji w przypadku 

niejednoznacznych rozstrzygnięd (np. równa liczba głosów na dany produkt lub usługę). 

 

8. Oprócz Kategorii Plebiscytu i Kategorii Specjalnych Plebiscytu, bankowi, który w zgłoszonych przez siebie 

Kategoriach Plebiscytu uzyska najwięcej głosów oddanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

Organizatorzy przyznają tytuł ZŁOTEGO BANKU 2013.  

 

9. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali zaplanowanej na 13 marca 2014 r.  

IV. ZGŁOSZENIA DO PLEBISCYTU 
 

1. Każdy bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. 

z 2012 r., nr 1376 z późn. zm.) jest uprawniony do zgłoszenia do Plebiscytu oferowanych produktów (usług) 

(„Bank”). Jeżeli oferta danego Banku obejmuje produkty (usługi) udostępniane klientom jako produkty 

(usługi) oferowane pod różnymi markami, zgłoszenie może dotyczyd osobno każdej z marek wyodrębnionych 

w ramach oferty Banku („Nominacje”). Organizatorzy dopuszczają możliwośd Nominacji produktów (usług), 

których oferowanie klientom zaplanowane jest do kooca 2013 roku. W takim przypadku należy wskazad, iż 

szczegóły dotyczące produktu (usługi) zostaną przekazane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie. 

 

2. Nominacje mogą byd przedstawiane w maksymalnie trzech (3) Kategoriach Plebiscytu oraz w następujących 

Kategoriach Specjalnych Plebiscytu: „NAJLEPSZY SPOT REKLAMOWY” i „INNOWACJA FINANSOWA ROKU”. 

Nominacja w danej Kategorii Plebiscytu i Kategorii Specjalnej Plebiscytu może dotyczyd jednego (1) 

produktu (lub usługi). Powyższe ograniczenie dotyczy każdej z marek oferowanych przez dany Bank. 

Nominacje do  Kategorii Specjalnej Plebiscytu pod nazwą „OSOBOWOŚD ROKU” zgłaszane są wyłącznie 

przez Organizatorów. 

 

3. Zgłoszenie nominacji w Kategorii Specjalnej Plebiscytu pod nazwą „NAJLEPSZY SPOT REKLAMOWY” jest 

równoznaczne ze złożeniem przez Bank zgłaszający oświadczenia, że przysługują mu autorskie prawa 

majątkowe oraz prawa własności przemysłowej do materiałów przesłanych do Organizatorów i że ma pełne 
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prawo nimi rozporządzad nie naruszając praw osób trzecich, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania 

Plebiscytu, w szczególności poprzez ich publiczną prezentację od chwili przekazania, jak również podczas gali 

kooczącej Plebiscyt, w tym w również w sieci Internet".  

 

4. Nominacje należy wysyład na adres poczty elektronicznej: plebiscyt@bankier.pl do Sekretarza Kapituły 

Plebiscytu w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2014 r. Każdą Nominację należy uzupełnid o opis 

(maksymalnie trzydzieści pięd (35) słów) uzasadniający wybór Banku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

skontaktowania się z Bankiem w celu zweryfikowania Nominacji.  

 

5. Nominacje zostaną przekazane do publicznej wiadomości nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia głosowania, 

o którym mowa w Pkt II.4 Regulaminu. 

 

6. Organizatorom niezależnie od Nominacji zgłaszanych przez Banki, przysługuje prawo do zgłaszania 

Nominacji produktów (lub usług) Banków wg własnego uznania, w każdej z Kategorii Plebiscytu i Kategorii 

Specjalnej Plebiscytu. 

V. REKLAMACJE 
 

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą byd kierowane do Organizatora (Grupa Bankier.pl Sp. z o.o.) 
wyłącznie w formie pisemnej, na adres: plebiscyt@bankier.pl lub za pośrednictwem poczty na adres 
Organizatora (Grupa Bankier.pl Sp. z o.o.) z dopiskiem „Złoty Bankier 2013” w terminie 7 dni od daty 
zakooczenia Plebiscytu. Reklamacje rozstrzygad będzie komisja powołana przez Organizatora (Grupa 
Bankier.pl Sp. z o.o.). 
 

2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia pisma 
Organizatorowi. 
 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez komisję nie później niż w terminie czternastu (14) dni od daty 
otrzymania reklamacji. 
 

4. Składający reklamacje zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym 
najpóźniej w terminie siedmiu (7) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 

5. Decyzja komisji co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.  
 

VI. POSTANOWIENIA KOOCOWE 
 

1. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na Stronie Plebiscytu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania wyników Plebiscytu w środkach masowego przekazu, 
w tym w prasie, radiu i telewizji oraz w internecie. 
 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowieo Regulaminu w razie zmiany przepisów 
prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności 
w ramach Plebiscytu oraz terminów, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa 
w Plebiscycie. 

mailto:plebiscyt@bankier.pl
mailto:plebiscyt@bankier.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS KATEGORII PLEBISCYTU I KATEGORII SPECJALNYCH PLEBISCYTU 

 

KATEGORIE PLEBISCYTU 

Lp. 
KATEGORIE 
PLEBISCYTU 

OPIS KATEGORII PRZEDMIOT ZGŁOSZEO 

1. 
NAJLEPSZE KONTO 
OSOBISTE 

Rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy uznawany przez 
internautów za najlepszy spośród 
dostępnych 

Konta osobiste dla klientów 
indywidualnych 

2. 
NAJLEPSZY SPOSÓB 
PŁATNOŚCI W 
INTERNECIE 

Najwygodniejszy sposób płatności 
za zakupy dokonywane w internecie 

Karty płatnicze, aplikacje mobilne, 
rozwiązania pay-by-link 

3. 
NAJLEPSZY KREDYT 
GOTÓWKOWY 

Kredyt gotówkowy uznawany przez 
internautów za najlepszy spośród 
dostępnych 

Kredyty gotówkowe dla klientów 
indywidualnych 

4. 
NAJLEPSZY KREDYT 
HIPOTECZNY 

Kredyt hipoteczny uznawany przez 
internautów za najlepszy spośród 
dostępnych 

Kredyty hipoteczne dla klientów 
indywidualnych 

5. 
NAJLEPSZA BANKOWOŚD 
MOBILNA 

Usługa bankowości mobilnej 
uznawana za najlepszą spośród 
dostępnych 

Usługi bankowości mobilnej 

6. 
NAJLEPSZY BANK DLA 
PRZEDSIĘBIORCY 
INTERNETOWEGO 

Bank z najlepszą ofertą dla 
przedsiębiorcy internetowego 

Marki banków z ofertą dla 
przedsiębiorców 

7. 
NAJLEPSZY BANK W 
SOCIAL MEDIA 

Bank szczególnie aktywny w social 
media, łatwo dostępny dla klienta, 
szybko reagujący na problemy 
klientów, prowadzący przejrzystą i 
szeroko zakrojoną komunikację z 
klientem 

Marki banków aktywnych w social 
media 

 

KATEGORIE SPECJALNE PLEBISCYTU 

 Lp. 
KATEGORIE SPECJALNE 

PLEBISCYTU 
OPIS KATEGORII PRZEDMIOT ZGŁOSZEO 

1. 
NAJLEPSZY SPOT 
REKLAMOWY 

Wyróżniająca się kampania 
reklamowa banku 

Kampanie reklamowe instytucji 
bankowych 

2. 
INNOWACJA FINANSOWA 
ROKU 

Innowacyjne rozwiązanie w 
zakresie produktów lub usług, 
wyróżniające się na tle rynku  

Produkty i usługi bankowe o 
innowacyjnym charakterze 

3. OSOBOWOŚD ROKU 
Osoba o szczególnych 
osiągnięciach w sektorze 
bankowości  

Nazwiska osób o szczególnych 
osiągnięciach w zakresie bankowości 
minionego roku 

 


