
Aneks nr 1 do Regulaminu Programu „Premia Cash”  

z dnia 10 sierpnia 2018 r.  

 

1. W regulaminie Programu lojalnościowego „Premia Cash”(dalej- „Regulamin”), 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) pkt 2.6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„Punkty przyznane w Programie są wykorzystywane w trakcie trwania Programu z 
zastrzeżeniem pkt 9.2. do 9.6. poniżej.” 

 

 

1) pkt 9. Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

9.1. „Program prowadzony jest przez Organizatora od 1 września 2017 r. do dnia 31 
sierpnia 2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia 
Programu lub przedłużenia obowiązywania Programu bez podawania przyczyny.  

9.2. Punkty otrzymane w dniach od 1 września do 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku 
będą ważne 24 miesiące od dnia ich naliczenia, po upływie tego terminu zostaną 
automatycznie anulowane. 

9.3. Punkty otrzymane po dniu 31 sierpnia 2018 roku niewykorzystanie w ciągu 12 miesięcy 
od dnia ich naliczenia będą automatycznie anulowane po upływie tego terminu. 

9.4. W przypadku wcześniejszego zakończenia Programu, Organizator poinformuje o tym 
Uczestników umieszczając stosowną informację na Stronie Internetowej, najpóźniej 
na 30 dni przez planowanym zakończeniem Programu. W razie wcześniejszego 
zakończenia Programu, Uczestnicy uprawnieni będą do wykorzystania zgromadzonych 
Punktów Premia CASH na zasadach określonych w Regulaminie w terminie 30 dni od 
dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszystkie Punkty zostaną anulowane. 

9.5. W przypadku zakończenia Programu z dniem 31 sierpnia 2019 r. Uczestnicy uprawnieni 
będą do wykorzystania zgromadzonych Punktów Premia CASH na zasadach 
określonych w Regulaminie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Programu, a po tej 
dacie Punkty zostaną anulowane. Jeżeli Organizator wprowadzi inny program 
lojalnościowy lub zmieni zasady Programu Premia CASH i w takich wypadkach dopuści 
możliwość wykorzystania punktów z Programu Premia CASH, zasady wykorzystania 
tych punktów będą regulowane przez regulamin tego innego programu 
lojalnościowego lub z uwzględnieniem zmian w Programie Premia CASH.  

9.6. Osoby uczestniczące w programie lojalnościowym IC Premia CASH obowiązującym do 
dnia 31 sierpnia 2017 r. zostaną przeniesione do Programu Premia CASH w ciągu 30 
dni od uruchomienia w życie Programu Premia CASH , z zachowaniem ilości punktów 
zgromadzonych w IC Premia CASH. Osobom przeniesionym do Programu Premia CASH 
przysługuje prawo do rezygnacji z Programu poprzez kontakt z Przeprowadzającym, 
na zasadach określonych w pkt 10.1 poniżej.” 

 

2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku 

 



3. Pozostałe warunki regulaminu pozostają bez zmian  
 


