
Regulamin Promocji ,,Zyskaj 100 zł na karcie przedpłaconej z leasingiem w Moje ING”  

Definicje 

1) Promocja – ,,Zyskaj 100 zł na karcie przedpłaconej z leasingiem w Moje ING” 
2) Organizator - ING Lease (Polska) Sp. z. o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 

Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043817, o 
kapitale zakładowym w kwocie 7.504.000,00 zł, NIP 526-10-40-337 (zwany dalej: „ING Lease”) 

oraz  
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, kod pocztowy 40-086; wpisany do 
rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII 
Gospodarczy KRS, numer 0000005459; NIP 634-013-54-75; kapitał zakładowy 130 100 000 zł; kapitał 

wpłacony 130 100 000 zł, adresie poczty elektronicznej: info@ingbank.pl i numerze telefonu: 801 222 

222, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20 

(zwany dalej „Bank”). 

3) Regulamin – ten Regulamin Promocji, w którym zostały określone warunki promocji „Zyskaj 100 zł na 

karcie przedpłaconej z leasingiem w Moje ING”. 

4) Moje ING – system bankowości internetowej Banku, dzięki której złożysz wniosek o leasing w ING Lease 
lub zamówisz firmową kartę Mastercard Business przedpłaconą. System bankowości internetowej 
przeznaczony jest wyłącznie dla jego użytkowników i dostępny jest poprzez urządzenie z przeglądarką 

internetową i łącza internetowe; 
5) Uczestnik, Ty – Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą, które spełniają warunki opisane w niniejszym Regulaminie. 
 

Czas trwania Promocji 

6) Promocja trwa od 14 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (włącznie). Dla oceny uczestnictwa w 

Promocji uwzględniana będzie data wpływu kompletnego wniosku o leasing dla przedsiębiorców w Moje 

ING w trakcie trwania Promocji. 
 

Warunki Promocji 

7) Jeżeli chcesz skorzystać z Promocji, w czasie jej trwania musisz łącznie spełnić następujące warunki: 

a) posiadać lub otworzyć konto firmowe w Banku: Konto Direct dla Firmy, 

b) złożyć wniosek o leasing dla przedsiębiorców w Moje ING,  

c) otrzymać pozytywną ocenę kredytową ING Lease, 

d) podpisać umowę leasingu nie później niż do 31 grudnia 2019 roku włącznie, 

e) podczas podpisywania umowy leasingu lub w okresie trwania promocji zamówić w 

Moje ING firmową kartę Mastercard Business przedpłaconą, 

f) nie zamknąć zamówionej w pkt. 7e) karty Mastercard Business przedpłaconej do 

momentu wypłaty nagrody. 

8) Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz, do pierwszej podpisanej umowy leasingu 

o której mowa w pkt. 7d) Regulaminu. 

9) Promocja „Zyskaj 100 zł na karcie przedpłaconej z leasingiem w Moje ING” może łączyć się z 

innymi promocjami dostępnymi w Banku. 

10) Na decyzję kredytową mają wpływ: Twoja indywidualna sytuacja ekonomiczno-finansowa i zdolność 

kredytowa. ING Lease ma prawo do podjęcia decyzji odmownej w odniesieniu do złożonego wniosku 

o leasingu bez podania przyczyny odmowy bądź zaproponowania innych warunków . 

11) Nie możesz przenieść praw i obowiązków związanych z Promocją na inne osoby i podmioty. 

mailto:info@ingbank.pl


Nagroda 
12) Każdy Uczestnik, który spełni warunki opisane w punkcie 7 otrzyma nagrodę w wysokości 100 zł, 

wypłaconą przez ING Lease i przelaną przez Bank na rachunek firmowej karty Mastercard Business 

przedpłaconej. 

13) Każdy Uczestnik, który spełni warunki opisane w punkcie 7 otrzyma zwrot opłaty za wydanie firmowej 

karty Mastercard Business przedpłaconej, wypłacone i przelane przez Bank na rachunek rozliczeniowy 

Uczestnika w Banku z którego płacone będą raty leasingowe. 

14) Wypłata nagrody i zwrot opłaty za wydanie firmowej karty Mastercard Business przedpłaconej nastąpią 

nie później niż do 31 stycznia 2020 roku.  

15) Wypłata nagrody i zwrot opłaty za wydanie firmowej karty Mastercard Business przedpłaconej stanowią 

przychód z działalności gospodarczej podlegający samodzielnemu opodatkowaniu przez podmiot 

gospodarczy, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Reklamacje 

16) Umożliwiamy następujące sposoby złożenia reklamacji do Banku: 

a) przez system bankowości internetowej Moje ING; 

b) telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-19:00) pod numerem: 

 0 800 163 012 - dla telefonów stacjonarnych (numer bezpłatny); 

 (32) 357 00 62 - dla telefonów stacjonarnych i komórkowych(koszt połączenia wg 

stawek operatora); 

c) osobiście w dowolnym oddziale naszego Banku; 

17) Umożliwiamy następujące sposoby złożenia reklamacji do ING Lease: 

a) przez formularz kontaktowy https://www.inglease.pl/reklamacje 

b) telefonicznie pod numerem: 801 200 111 - od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00-17:00 

(koszt polaczenia wg stawek operatora); 

c) osobiście w dowolnym oddziale naszego ING Lease; 

18) W treści reklamacji podaj swoje: 

a) imię i nazwisko; 

b) adres korespondencyjny; 

c) numer telefonu; 

d) uzasadnienie reklamacji. 

 
19) Przesyłamy odpowiedź w sposób, który wybierzesz podczas składania reklamacji. Możesz wybrać 

następujące sposoby odpowiedzi: 

a) przez system bankowości internetowej Moje ING; 

b) listownie; 

c) na trwałym nośniku danych, jeśli udostępnimy taką formę powiadomienia. 

 
20) Udzielimy odpowiedzi na reklamację tak szybko, jak to możliwe. Zrobimy to najpóźniej 30 dni od 

otrzymania reklamacji. Gdy będziemy rozpatrywać reklamację, możemy poprosić Cię o dodatkowe 

informacje lub dokumenty. Czas rozpatrzenia może się wydłużyć w szczególnych przypadkach. Nie 

może jednak przekroczyć 60 dni od otrzymania reklamacji. Poinformujemy Cię o wydłużeniu czasu 

i podamy jego przyczynę. 

Postanowienia końcowe 

21) Regulamin znajdziesz w systemie Moje ING, na stronie www.ing.pl, www.inglease.pl oraz w oddziałach 

naszego banku. 
22) Zasady Promocji określa tylko Regulamin. Materiały reklamowe mają charakter promocyjno- 

informacyjny. 

23) Skorzystanie z Promocji oznacza, że akceptujesz niniejszy Regulamin. 

24) Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

http://www.inglease.pl/


25) Spory, które mogą wynikać z realizacji Promocji będzie rozstrzygał sąd właściwy (według przepisów 

kodeksu postępowania cywilnego). 

26) W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu będą miały zastosowanie postanowienia:: 

a) umowy leasingu, 

b) Ogólnych warunków leasingu ING Lease (Polska) Sp. z o.o., 

c) Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart przedpłaconych ING Banku 

Śląskiego S.A. 
27) Bank oraz ING Lease informują, że są administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu 

Promocji. W związku z realizacją Promocji Bank i ING Lease przetwarzają następujące dane: nazwa firmy, 

REGON, NIP, imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres 

miejsca prowadzenia działalności, adres e-mail oraz numer telefonu Uczestnika. Na podstawie 

niniejszego Regulaminu powyżej wskazane dane osobowe Uczestników są przetwarzane w związku z 

uczestnictwem w Promocji, w tym w celu: przystąpienia do niej, wykonania praw i obowiązków 

związanych z Promocją, a także w celu archiwizacyjnym. Prawa Uczestników i pozostałe informacje 

wymagane prawem o danych osobowych zostały podane w odrębnej informacji dot. danych 

osobowych, która jest udzielana każdemu klientowi Banku oraz każdemu klientowi ING Lease. 

28) Organizator Promocji oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry 

losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych. 

29) Organizator może zmienić postanowienia Regulaminu, w tym skrócić okres trwania Promocji. Skrócenie 

czasu trwania Promocji nie będzie dotyczyło Uczestników, którzy złożyli już wniosek o zawarcie umowy 

leasingu na określonych w niniejszym Regulaminie warunkach. Zmieniony Regulamin zostanie 

zamieszczony: 

a) w systemie bankowości internetowej Moje ING, 
b) na stronie www.ing.pl, www.inglease.pl 

c) w oddziałach Banku. 

 

Nowe postanowienia Regulaminu będą dotyczyć Uczestników, którzy skorzystają z Promocji po 

wprowadzeniu zmian. 

W przypadku skrócenia czasu trwania Promocji Organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co 

najmniej jednego tygodnia. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 14 listopada 2019 r. 

http://www.ing.pl,/

