Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto
§ 1 – Postanowienia wstępne

1. Program sprzedaży premiowej Ykonto jest prowadzony przez Yfin Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy
ul. Granicznej 17a, 05-500 Jastrzębie, wpisaną pod nr KRS000590742 do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Yfin S.A.).
2. Program Ykonto promuje sprzedaż produktu Wymarzone Konto Osobiste Raiffeisen Bank Polska
S.A., a także innych produktów finansowych, które mogą być nabywane przez uczestników
Programu Ykonto.
3. Program Ykonto jest skierowany do użytkowników serwisu Ybanking,com (dalej: Ybanking).
Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem regulaminu Ybanking.
4. Yfin S.A. nie świadczy usług finansowych, wszelkie produkty oferowane na Ybanking i w
Programie Ykonto są dostarczane przez banki lub inne instytucje finansowe.
5. Yfin S.A. nie jest stroną umów pomiędzy klientami, a bankami lub instytucjami finansowymi
zawartymi w związku ze sprzedażą premiową Programu Ykonto.
6. Każdy Użytkownik jest obowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed
przystąpieniem do Programu Ykonto.
7. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z
Programu Ykonto wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy.

§ 2 – Uczestnictwo w Programie Ykonto

1. Z Programu Ykonto mogą korzystać zarejestrowani Użytkownicy serwisu Ybanking.
2. Do przystąpienia do Ykonto konieczne jest:
a. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu w serwisie Ybanking;
b. Złożenie wniosku o otworzenie Wymarzonego Konta Osobistego przez skorzystanie z
linku na Ybanking;
c. Wyrażenie zgody na przekazywanie informacji pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. a
Yfin S.A. służących do realizacji niniejszego regulaminu;
d. Zawarcie umowy konta osobistego na podstawie wniosku z pkt. b.
3. Usunięcie konta Użytkownika Ybanking oznacza zakończenie korzystania z Programu Ykonto.
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§ 3 – Zasady naliczania premii w Programie Ykonto

1. Przystępując do Programu Ykonto Użytkownik może otrzymać premie od produktów kupionych
od banków bez pośrednictwa Ybanking.
2. Premie w Programie Ykonto są naliczane zgodnie z niniejszym regulaminem i są wynikiem relacji
łączącej Użytkowników oraz Yfin S.A.. Yfin S.A. i Użytkownik ponoszą pełną i wyłączną
odpowiedzialność za realizację niniejszego regulaminu zgodnie z jego zapisami. W szczególności:
a. Premie są naliczane i wypłacane przez Yfin S.A.;
b. Premie nie są elementem umowy konta osobistego i nie wpływają na jej warunki;
c. Wszelkich informacji związanych z Programem Ykonto udziela Yfin S.A.
3. Premie w Programie Ykonto są naliczane za korzystanie z użyciem Wymarzonego Konta
Osobistego z następujących produktów:
a. Lokaty terminowe w bankach komercyjnych;
b. Kredyty gotówkowe spłacane w ratach miesięcznych, udzielone przez banki komercyjne,
których oferta nie znajduje się na Ybanking w dniu zawarcia umowy kredytu.
4. W celu skorzystania z premii w Programie Ykonto konieczne jest:
a. Skorzystanie z oferty Ybanking lub życie przycisku „Wybieram inną ofertę” na Ybanking;
b. Przesłanie potwierdzenia zawarcia umowy produktu na adres ykonto@ybanking.com;
c. W przypadku lokat, wykonanie przelewu zasilającego lokatę z Wymarzonego Konta
Osobistego;
d. W przypadku kredytów, wykonywanie przelewów spłaty raty z Wymarzonego Konta
Osobistego.
5. Potwierdzenie zawarcia umowy produktu wymienione w pkt. 4.b może mieć postać fotokopii
dokumentu, pliku przesłanego przez bank lub zrzutu ekranu z bankowości elektronicznej. Yfin S.A.
ma prawo do oceny autentyczności przedstawionych dokumentów.
6. Potwierdzenie zawarcia umowy lokaty lub harmonogram kredytu wymienione w pkt. 4.b musi
zawierać:
a. Imię i nazwisko Użytkownika;
b. Nazwa banku, z którym zawarta jest umowa;
c. Okres rozpoczęcia i zakończenia umowy;
d. Kwotę umowy;
e. Oprocentowanie;
f.

Harmonogram spłat, w przypadku kredytów gotówkowych;

g. Numer rachunku produktu.
Pozostałe informacje z mogą być usunięte z potwierdzenia.
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7. Wysokość premii od lokat bankowych wynosi:
a. 0,5% w skali roku od sumy lokat nieprzekraczających średniego salda Wymarzonego
Konta Osobistego w danym miesiącu;
b. 0,2% w skali roku od sumy lokat pomiędzy średnim saldem Wymarzonego Konta
Osobistego i 10-krotnością średniego salda Wymarzonego Konta Osobistego w danym
miesiącu;
c. 0,1% w skali roku od sumy lokat przekraczających 10-krotność średniego salda
Wymarzonego Konta Osobistego w danym miesiącu.
8. Wysokość premii od kredytów gotówkowych wynosi:
a. 10% odsetkowej części raty kredytowej;
b. Nie więcej niż 50 zł w miesiącu. W przypadku gdy kwota premii zgodnie z ppkt. a
przekracza 50 zł, premia w tym miesiącu wynosi 50 zł.
9. Premie od kredytów gotówkowych są naliczane od 12 pierwszych rat lub od wszystkich rat, jeżeli
kredyt jest spłacany w mniejszej liczbie rat.
10. Premie są naliczane w okresach miesięcznych na podstawie:
a. Średniego salda Wymarzonego Konta Osobistego w danym miesiącu;
b. Średniomiesięcznego salda lokat spełniających warunki premiowania w Programie
Ykonto;
c. Kwoty odsetkowej części raty kredytowej wymagalnej w danym miesiącu od kredytów
spełniających warunki premiowania w Programie Ykonto.
11. Wysokość premii naliczonej dla Użytkownika w danym miesiącu będzie udostępniona na stronie
Ybanking w terminie do 15 dni po zakończeniu miesiąca.
12. Premie są naliczane przez okres 24 miesięcy od daty założenia Wymarzonego Konta Osobistego.

§ 5 – Reklamacje

1. W terminie 15 dni po otrzymaniu informacji o wysokości naliczonej premii Użytkownik ma prawo
do złożenia reklamacji na adres ykonto@ybanking.com. Reklamacja powinna zawierać
szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i przyczyny reklamacji.
2. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 15 dni po jej otrzymaniu. Użytkownik otrzyma
informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika
wskazany na Ybanking.
3. Procedura reklamacyjna zawiesza wypłatę premii do czasu rozpatrzenia reklamacji. Po
rozpatrzeniu reklamacji premia zostanie wypłacona wraz z premią za miesiąc, w którym
reklamacja została rozpatrzona.
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§ 6 – Premie grupowe

1. Dodatkowe 25% premii wyliczonej zgodnie z § 4 naliczane jest jako premia grupowa, do podziału
pomiędzy Użytkowników połączonych na Ybanking z Użytkownikiem Ykonto.
2. Podział premii grupowej następuje proporcjonalnie do premii produktowych połączonych
Użytkowników, zgodnie z § 3, pkt. 6.f regulaminu Ybanking. Na potrzeby wyliczenia proporcji
podziału premie z Ykonto sumowane są z premiami produktowymi z tytułu zakupu innych
produktów Ybanking.

§ 7 – Wypłata premii i zobowiązania podatkowe

1. Wypłata premii z Ykonto nastąpi wraz z innymi premiami Użytkownika naliczonymi przez
Ybanking, zgodnie z regulaminem Ybanking.
2. Premie z Ykonto są wypłacane z tytułu sprzedaży premiowej. Przychody użytkowników z tytułu
premii, zgodnie z art.21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli wartość nagrody z tytułu
jednorazowego nabycia produktu nie przekracza 760 zł. Jako jednorazowy zakup produktu
traktuje się nabycie jednej lokaty lub jednego kredytu. Wartości nagrody to suma wszystkich
premie naliczonych z tytułu jednego produktu.
3. W przypadku użytkowników, których premie z tytułu jednorazowego nabycia produktu
przekroczą 760 zł, pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% premii.
4. Od miesiąca, w którym sumaryczna wartość naliczonej premii z tytułu jednego produktu
przekroczy 760 zł premia nie jest należna Użytkownikowi. Premia jest ponownie naliczana
Użytkownikowi w przypadku gdy suma premii przekroczyłaby 836 zł i jest wypłacana z
potrącaniem 10% sumy premii na zryczałtowany podatek dochodowy.
5. W przypadku wypłaty premii Ykonto przekraczającej 760 zł, Yfin S.A. wystawi klientowi PIT 8C do
końca lutego po zakończeniu roku podatkowego.

§ 8 – Bezpieczeństwo

1. Dane finansowe są dostępne dla użytkowników na serwerze. Yfin S.A. zobowiązuje się do
zabezpieczania tych danych przed nieuprawnionym dostępem.
2. Dostęp do danych Użytkownika jest możliwy po podaniu login-u i hasła. Użytkownik jest
zobowiązany do zachowania poufności oraz do nieudostępniania osobom trzecim login-u i hasła.
Yfin S.A. nie odpowiada za straty wynikające z braku realizacji tego zobowiązania.
3. Yfin S.A., ani Użytkownik z poziomu serwisu Ybanking, nie ma dostępu do konta bankowego i nie
może dokonywać żadnych operacji bankowych. Użytkownik realizuje swoje operacje bankowe
bezpośrednio w banku, w sposób określony przez bank.
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4. Yfin S.A. nigdy nie wysyła żadnej komunikacji do Użytkownika związanej z jego produktami
bankowymi, poza informacjami dotyczącymi naliczonych premii oraz informacjami
marketingowymi dotyczącymi ofert zakupu nowych produktów.
5. Wszelkie informacje, które Użytkownik powinien przesyłać do Yfin S.A. oraz sposób ich
przekazywania są określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany w zakresie lub sposobie
przekazywania informacji przez Użytkownika do Yfin S.A. wymagają zmiany niniejszego
regulaminu.
6. Użytkownik jest zobowiązany do wykazywania należytej ostrożności i działań zgodnych z
instrukcjami banków przy realizacji operacji bankowych.

§ 9 – Odpowiedzialność Yfin S.A. i Użytkownika

1. Jeżeli Program Ykonto wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, powinien on
podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Za wszelkie skutki
wynikłe z podania błędnych lub nieprawdziwych danych całkowitą odpowiedzialność ponosi
Użytkownik.
2. Yfin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Ybanking z przyczyn niezależnych od
Yfin S.A. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Yfin
S.A., Yfin S.A., ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia
zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Yfin S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
3. Yfin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za używanie Ybanking niezgodne z regulaminem i ma
prawo usunąć konto Użytkownika w przypadku łamania postanowień regulaminu.

§ 10 – Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 maja 2017 roku.
2. Yfin S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia nie
usunie konta Użytkownika Ybanking.
4. W przypadku zmiany Regulaminu powodującej pomniejszenie Premii Użytkownika od transakcji
zawartych przed jej wprowadzeniem, zmiana ta wiąże Użytkownika jeżeli ten w terminie 90 dni
od dnia jej doręczenia nie usunie konta Użytkownika Ybanking.
5. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez
umieszczenie na stronach Serwisu oraz wysłanie na adres e-mail Użytkownika wskazany na
Ybanking.
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