Regulamin eKarty Biznestank
1. Definicje
a. eKarta Biznestank (eKarta) – karta identyfikująca Klienta, generowana i przypisana
przez Klienta do konta Klienta w aplikacji ORLEN VITAY, na podstawie karty
wydawanej na Stacji Paliw, z przyporządkowanym w systemie Biznestank numerem
rejestracyjnym pojazdu, upoważniająca Klienta do zakupu paliwa, produktów
pozapaliwowych oraz usług na zasadach Programu Biznestank, w formie wydanej i
akceptowanej przez PKN ORLEN S.A.
b. Karta Biznestank - karta identyfikująca Klienta, z przyporządkowanym w systemie
Biznestank numerem rejestracyjnym pojazdu, upoważniająca Klienta do zakupu
paliwa, produktów pozapaliwowych oraz usług na zasadach Programu BIZNESTANK,
w formie wydanej i akceptowanej przez PKN ORLEN S.A.;
Karta wydawana jest w jednej z poniższych form:
 plastikowej z nadrukowanym kodem kreskowym i unikatowym numerem karty
 eKarty plastikowej z nadrukowanym unikatowym numerem karty, bez kodu
kreskowego (na jej podstawie należy wygenerować kartę wirtualną w aplikacji
mobilnej PKN ORLEN S.A.);
c. Klient - przedsiębiorca, w tym rolnik, spółka prawa handlowego, spółka cywilna lub
jednostka prawa publicznego, będący posiadaczem Karty, który podpisał Umowę
Biznestank albo Klient, który w Okresie trwania Promocji wystąpił o wymianę
posiadanej Karty Biznestank i otrzymał eKartę, którą przypisał do konta w aplikacji
ORLEN VITAY
d. ORLEN VITAY - aplikacja mobilna, umożliwiająca przypisanie eKarty Biznestank
e. PKN ORLEN S.A. - Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku,
ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w
Łodzi – XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, REGON: 610188201, BDO: 000007103, kapitał
zakładowy/ kapitał wpłacony: 534 636 326,25 PLN;
f. Program Biznestank – program rabatowy, organizowany przez PKN ORLEN S.A.,
zgodnie z Regulaminem Programu Biznestank
g. Regulamin Programu Biznestank - aktualny regulamin programu Biznestank,
dostępny na stronie:
https://biznestank.orlen.pl/Content/documents/Regulamin_BiznesTank.pdf
h. Stacja Paliw - stacja paliw należąca do PKN ORLEN S.A. lub stacja paliw prowadzone
przez innych przedsiębiorców na podstawie umowy franczyzowej zawartej z PKN
ORLEN S.A., prowadzone pod marką ORLEN lub BLISKA i opatrzone emblematami
systemu Biznestank
i. Użytkownik eKarty (Użytkownik) – osoba posługująca się eKartą w aplikacji ORLEN
VITAY

2. Postanowienia ogólne

a. eKarta stanowi jedną z form wydawanych przez PKN ORLEN S.A. Kart Biznestank,
zgodnie z aktualnym Regulaminem Programu Biznestank
b. Wydawcą eKarty jest PKN ORLEN S.A.;

3. Wydanie i aktywacja eKarty Biznestank
a. karty pozwalające na wygenerowanie eKarty Biznestank w aplikacji Orlen VITAY,
wydawane są na Stacjach Paliw
b. karta pozwalająca na wygenerowanie eKarty Biznestank w aplikacji Orlen VITAY nie
umożliwia bezpośredniego posługiwania się nią na stacji paliw, bez użycia aplikacji
Orlen VITAY
c. wydanie karty pozwalającej na wygenerowanie eKarty Biznestank w aplikacji Orlen
VITAY, może nastąpić wyłącznie dla Klienta posiadającego aktywną umowę
Biznestank, zgodnie z Regulaminem Programu Biznestank
d. wydana eKarta jest przyporządkowana do danych Klienta, w tym do rabatów zgodnych
z Regulaminem Programu Biznestank
e. aktywacja eKarty następuje poprzez wprowadzanie unikalnego 17-cyfrowego numeru
karty w aplikacji ORLEN VITAY (w sekcji Biznestank) i wygenerowanie wirtualnego
formatu eKarty Biznestank – w formie barcode.
f. eKarta ważna jest bezterminowo
g. opłata za wydanie eKarty, jest zgodna z opłatą za wydanie Karty Biznestank,
wynikającą z Regulaminu Programu Biznestank

4. Posługiwanie się eKartą Biznestank
a. w celu posłużenia się eKartą Biznestank, należy okazać wygenerowany w aplikacji
ORLEN VITAY wirtualny format karty (barcode), w kasie Stacji Paliw
b. po zeskanowaniu eKarty w kasie Stacji Paliw następuje naliczenie rabatu przypisanego
do Użytkownika, zgodnie z Regulaminem Programu Biznestank
c. eKarta nie jest kartą płatniczą w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych i służy
wyłącznie do odczytu danych Klienta, przypisanych w systemie PKN ORLEN S.A.

5. Odpowiedzialność PKN ORLEN S.A. i reklamacje
a. W przypadku utraty lub uszkodzenia wydanej na stacji karty pozwalającej na
wygenerowanie eKarty Biznestank w aplikacji Orlen VITAY , konieczne jest jej
zablokowanie i wydanie nowej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu
Biznestank
b. Reklamacje należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu
Biznestank.

6. Postanowienia końcowe
a. Użytkownik poprzez aktywację eKarty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w
całości i zobowiązuje się go przestrzegać

b. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN
S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w
celu realizacji umowy Biznestank, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
PKN ORLEN S.A. oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez PKN ORLEN S.A. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych znajdują się w Regulaminie programu Biznestank dostępnym na
stronie www.biznestank.orlen.pl.
c. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie
w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach Użytkownicy zostaną
poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w aplikacji ORLEN VITAY wraz z
podaniem nowej wersji Regulaminu.
d. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia dystrybucji i
obsługi eKart w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu
programu Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w
aplikacji ORLEN VITAY
e. Niniejszy Regulamin jest dostępny w aplikacji ORLEN VITAY oraz na stronie
internetowej https://biznestank.orlen.pl/
f. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

