
 

 
REGULAMIN PROMOCJI  

”Otwórz Konto Przekorzystne wraz z kartą i otrzymaj 100 zł” 

 

Organizatorem Promocji „”Otwórz Konto Przekorzystne wraz z kartą i otrzymaj 100 zł” jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; 
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 15 stycznia 2018 r. zwany dalej 
Bankiem. 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 

a) Dzień przystąpienia do Promocji– dzień w Okresie przystąpienia do Promocji, w którym Uczestnik otworzy rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Przekorzystne w Banku, 

b) Podstrona internetowa Banku – strona internetowa Banku przeznaczona do rejestracji wniosków objętych promocją Odnośniki 
do Podstrony znajdują się w serwisach internetowych, 

c) PeoPay- aplikacja mobilna, część bankowości elektronicznej, umożliwiająca dostęp do produktów bankowych w urządzeniach 
mobilnych (telefonach, tabletach), 

d) Karta – karta płatnicza debetowa wydana do Konta Przekorzystnego,  
e) Konto Przekorzystne – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w PLN w Banku,  
f) Nagroda  – nagroda 100 zł przyznawana jednorazowo w postaci przelewu na Konto Przekorzystne Uczestnika, 
g) Promocja – promocja„ Otwórz Konto Przekorzystne wraz kartą i otrzymaj 100 zł”, 
h) Posiadacz – osoba, z którą Bank zawarł umowę o konto Przekorzystne,, 
i) Regulamin – regulamin Promocji ”Otwórz Konto Przekorzystne wraz z kartą i otrzymaj 100 zł”, 
j) Uczestnik Promocji/Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221

 kodeksu cywilnego, 
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca  
warunki określone w §  2, 

k) Okres przystąpienia do Promocji – okres od godz. 00:00 w dniu 14.06.2019 r. do godz. 24:00 w dniu 31.07.2019 r. 
z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, 

2. Pojęcia:  usługa bankowości elektronicznej,  wydanie karty płatniczej, wpłata gotówki, przelew wewnętrzny,  zostały użyte w znaczeniu 
określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem płatniczym, których definicje znajdują się na stronie www.pekao.com.pl/definicje. 

 3. Bank ma prawo do skrócenia Okresu przystąpienia do Promocji, gdy liczba Uczestników osiągnie 10 000 – w takim przypadku Bank 
niezwłocznie powiadomi o skróceniu wspomnianego okresu na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl i w Oddziałach Banku.  

4.   Promocja obowiązuje we wszystkich oddziałach Banku za  wyjątkiem , Agencji  oraz Placówek Partnerskich Banku. 

§ 2. UCZESTNICY OFERTY SPECJALNEJ 

 
1.  Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu Uczestnikiem Promocji może zostać osoba, która: 
 

a) w żadnym dniu od 01.07.2018 r. do 13.06.2019 r., nie była związana z Bankiem, w tym również jako współposiadacz, umową 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PLN, 

b) w Okresie przystąpienia do Promocji złoży wniosek o otwarcie oraz otworzy rachunek Konto Przekorzystne wraz z Kartą 
lub  aplikacją PeoPay poprzez Podstronę internetową Banku lub aplikację PeoPay lub w oddziale Banku oraz, 

c) do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu zawierającym Dzień przystąpienia do Promocji, spełni 
oba poniższe warunki:  
i. zapewni jednorazowy wpływ na to Konto w wysokości min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu 

rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów wewnętrznych pomiędzy 
rachunkami własnymi klientów)  oraz 

ii. wykona minimum jedną  transakcję bezgotówkową za pomocą karty debetowej wydanej do tego Konta lub za pomocą 
aplikacji PeoPay, poprzez dokonanie zapłaty za nabywane towary lub usługi. 

2.  W przypadku rachunków wspólnych, w celu skorzystania z Promocji, każdy współposiadacz musi spełnić warunki określone w § 2 ust. 
1 pkt. a) oraz co najmniej jeden ze współposiadaczy musi spełnić warunki określone w § 2 ust. 1 pkt b.). 

3.  Uczestnik przystępuje do Promocji na zasadach niniejszego Regulaminu w Dniu przystąpienia do Promocji. 

4.  Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz. 

5.  Pracownik Banku nie może brać udziału w Promocji.  

§ 3. WARUNKI PRZYZNANIA NAGRODY 

 
1. Wypłata Nagrody nastąpi w terminie 45 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia  Okresu przystąpienia do Promocji  w formie 

uznania Konta Przekorzystnego otwartego przez Uczestnika w Okresie przystąpienia do Promocji.  
2. Uzyskanie Nagrody przez Uczestnika zależy od spełnienia przez niego w Okresie przystąpienia do Promocji, łącznie warunków 

określonych w §2 ust.1. 
 
 

http://www.pekao.com.pl/


 

§ 4. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji określa „Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa 

Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami” będący załącznikiem do Regulaminu. 
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem Banku określającym zasady prowadzenia Promocji oraz określa prawa i obowiązki 

Uczestników.  
3. Promocja jest ogłaszana na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl a jej Regulamin dostępny jest  na stronie 

www.pekao.com.pl/konto oraz w oddziałach Banku. 
 
4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym 

ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych. 

 
 
Warszawa, 2019 r.        Bank Pekao S.A. 

http://www.pekao.com.pl/
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