
 
WARUNKI AKCJI SPECJALNEJ „Pomagaj razem z Bankiem BNP Paribas” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejsze Warunki Akcji Specjalnej „Pomagaj razem z Bankiem BNP Paribas”(zwane dalej 
„Warunkami”) określają mechanizm, zakres oraz warunki Akcji Specjalnej „Pomagaj razem z 
Bankiem BNP Paribas” (zwanej dalej „Akcją”).  

 

2. Organizatorem Akcji Specjalnej „Pomagaj razem z Bankiem BNP Paribas” jest BNP Paribas Bank 
Polska Spółka Akcyjna.  

 

3. Na potrzeby Warunków wprowadza się następujące definicje:  

 

Bank lub Organizator - BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Kasprzaka 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000011571, posiadająca NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł w 
całości wpłacony.  

 

Szlachetna Paczka- ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie „Wiosna”, którego Bank jest partnerem 

strategicznym. 

Uczestnik Akcji - każda osoba fizyczna dokonująca Wpłaty. 

Wpłata - wpłata gotówkowa lub przelew z rachunku prowadzonego przez Bank na konto 

Stowarzyszenia „Wiosna” o numerze 21 1750 0012 0000 0000 2060 1264. 

4. Akcja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Treść Warunków jest udostępniona na stronie www.pomaganiejestfajne.pl  
 

§ 2. Mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji 
 
1. Akcja „Pomagaj razem z Bankiem BNP Paribas” trwa w okresie od 1 grudnia do 25 grudnia 2021r.  

2. Mechanizm Akcji:  
a. Bank zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Stowarzyszenia „Wiosna” darowizny w kwocie 200 zł 
od Wpłaty od Uczestnika Akcji jaka zostanie dokonana na konto Stowarzyszenia „Wiosna”   

o numerze 21 1750 0012 0000 0000 2060 1264, z zastrzeżeniem lit. b i c poniżej,  

b. Bank wpłaci darowiznę, o której mowa w lit. a powyżej od pierwszych 100 Wpłat od Uczestników 
Akcji dokonanych na konto Stowarzyszenia „Wiosna” każdego dnia trwania Akcji, przy czym Bank 
w ramach podanego limitu Wpłat uwzględni każdą Wpłatę dokonaną przez Uczestnika Akcji,  

bez względu na jej wartość.  

c. Maksymalna łączna wartość darowizny Banku na rzecz Stowarzyszenia „Wiosna” wyniesie 
500.000 zł. O dokładnej kwocie darowizny Bank poinformuje po zakończeniu Akcji, na stronie 
pomaganiejestfajne.pl oraz w mediach społecznościowych. 



§ 3. Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach 
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
prawa. W relacjach Organizatora z konsumentem stosuje się język polski.  

2. Powyższe Warunki zaczynają obowiązywać 1 grudnia 2021 roku.  
 


