
REGULAMIN PROMOCJI „Ty się uczysz - Exeria płaci” 
 
 
§ 1. Postanowienia ogólne  
 

1. Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa 
się promocja „Ty się uczysz - Exeria płaci” (dalej: “Promocja”). 
 

2. Organizatorem Promocji jest EFIX Data Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Piłsudskiego 100, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000630737, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Poznaniu - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze 
identyfikacji podatkowej (NIP): 7822638962 (dalej: “Organizator)”. 
 

3. Uczestnikiem promocji (dalej: “Uczestnik”) staje się każda osoba, która  spełnia 
warunki określone w § 2 oraz do dnia 01.08.2020 zadeklarowała swoje uczestnictwo 
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 
https://exeria.com/pl/ty_sie_uczysz_exeria_placi.html (dalej: “Formularz 
Zgłoszeniowy”). 

 
4. Nagrodą w Promocji jest premia pieniężna przyznawana każdemu Uczestnikowi, 

który spełni warunki określone w § 3 ust. 1 Regulaminu (dalej: „Premia”). Uczestnik 
określa w Formularzu Zgłoszeniowym, czy Premia: 
 

a. będzie wypłacana do 6 razy w kwocie 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) 
za każdy miesiąc, w którym Uczestnik spełni warunki określone w § 3 ust. 1 
Regulaminu. 
 

b. zostanie wypłacona jednorazowo w kwocie 200 PLN (słownie: dwieście 
złotych) po wykorzystaniu przez Uczestnika Exerii do wykonania pierwszej 
transakcji, przy czym Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania Exerii do 
wykonania przynajmniej jednej transakcji miesięcznie przez kolejne 5 
miesięcy kalendarzowych, rozpoczynając od miesiąca następującego po 
wykonaniu pierwszej transakcji. 

 

 
5. Uczestnik może wziąć udział w promocji tylko raz. 

 
6. Promocja rozpoczyna się 01.08.2020 r. i trwa do dnia 01.08.2021 r., przy czym 

wniosek o rachunek inwestycyjny w City Index można złożyć najpóźniej dnia 
01.07.2021 r.. Osoby, które nie złożą wniosku o konto do podanego terminu nie 
nabędą prawa do wypłaty Premii, chyba że organizator zdecyduje się przedłużyć 
promocję. 
 

7. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestnika podanych w 
Formularzu Zgłoszeniowym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

https://about.exeria.com/pl/ty_sie_uczysz_exeria_placi.html


osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
 

8. Dane osobowe Uczestnika podane w Formularzu Zgłoszeniowym będą przetwarzane 
przez Organizatora w celu realizacji Promocji. 

 
9. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych 

przekazanych w celu realizacji Promocji. Usunięcie danych będzie równoznaczne z 
rezygnacją z udziału w Promocji, a także rezygnacją z Premii. 
 

10. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
 
§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji  
 

1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące 
warunki:  
 

a. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  
b. nie jest pracownikiem spółki EFIX Data ani City Index,  
c. nie posiada rachunku realnego w City Index oraz nie została zarejestrowana 

jako wnioskodawca w zakresie otwarcia rachunku realnego u brokera City 
Index na dzień rozpoczęcia promocji. 

 
 

§ 3. Zasady przyznawania Premii  
 

1. Uczestnik uzyska prawo do Premii, jeśli spełni łącznie następujące warunki: 
 

a. do dnia 01.07.2021 zadeklaruje swoje uczestnictwo w Promocji poprzez 
wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego (link), 

 
b. do dnia 01.07.2021 złoży wniosek o otwarcie realnego rachunku 

inwestycyjnego u brokera City Index (dalej: Rachunek) za pośrednictwem 
strony https://exeria.com/pl/open_account.html, lub bezpośrednio pod 
adresem https://application.cityindex.co.uk/ci-en-uk/step/1?ibcode=EFIXTV. 

 
c. do dnia 01.07.2021 Uczestnik założy, lub posiada już konto użytkownika w 

serwisie transakcyjnym Exeria (link) oraz na dzień wypłaty Premii nie odwołał 
zgody na przesyłanie materiałów reklamowych, której udzielił przy rejestracji 
w serwisie Exeria, 

 
d. zasili Rachunek kwotą przynajmniej 500 PLN, lub jej równowartością w innej 

walucie, 

https://about.exeria.com/pl/open_account.html
https://application.cityindex.co.uk/ci-en-uk/step/1?ibcode=EFIXTV


e. Po rozpoczęciu korzystania z platformy Exeria wypełni ankietę i poda swój 
adres e-mail (https://forms.gle/zjcdXiF1GUsGh7s9A). 

 
f. jeśli wybrał opcję wypłaty Premii raz w miesiącu, wykona w danym miesiącu 

kalendarzowym w okresie trwania Promocji przynajmniej jedną transakcję 
kupna lub sprzedaży na Rachunku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego 
Exeria (ci.exeria.com), lub, 
 

g. jeśli wybrał opcję jednorazowej wypłaty Premii, wykona jedną transakcję 
kupna lub sprzedaży na Rachunku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego 
Exeria oraz zobowiąże się do wykonania przynajmniej jednej transakcji 
miesięcznie przez kolejne 5 miesięcy kalendarzowych, rozpoczynając od 
miesiąca następującego po wykonaniu pierwszej transakcji 

 
2. W celu identyfikacji użytkownika Organizator wymaga, aby adres e-mail podany przy 

rejestracji w serwisie transakcyjnym Exeria, w Formularzu Zgłoszeniowym, przy 
składaniu wniosku o Rachunek oraz wypełnianiu ankiety był taki sam. 

 
3. Jeśli Uczestnik wybrał opcję wypłaty Premii raz w miesiącu, Premia może zostać 

wypłacona maksymalnie 6 razy za spełnienie warunków określonych w ust. 1 w 
okresie trwania Promocji, czyli od 01.08.2020 do 01.08.2021. 
 

4. Miesiące w których użytkownik uzyska prawo do wypłacenia premii nie muszą 
następować bezpośrednio po sobie. 
 

5. Organizator dokonując oceny spełnienia przez Uczestnika warunków, o których 
mowa w ust. 1 pkt e oraz ust. 1 pkt f, będzie uwzględniał tylko zawarte transakcje.  
 

6. Premia zostanie przekazana na indywidualny rachunek bankowy, przekazany przez 
Uczestnika Organizatorowi w Formularzu Zgłoszeniowym do 25 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w których Uczestnik spełnił warunki wymagane do 
otrzymania premii. 

 
7. Prawo do Premii nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia. 

 
 
§ 4. Postanowienia końcowe  
 

1. Każda promocja organizowana przez EFIX Data Sp. z o.o. jest odrębna i realizowana 
na podstawie odrębnego regulaminu. Promocje organizowane przez spółkę EFIX 
Data Sp. z o.o. nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi 
inaczej. 

 
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących 

reklamacji, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 

https://forms.gle/zjcdXiF1GUsGh7s9A
https://ci.exeria.com/

