
 

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

„Płać z ApplePay” 

 

Organizatorem Sprzedaży premiowej „Płać z ApplePay” 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, 
zwany dalej Bankiem. 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 
a) Apple Pay – sposób płatności umożliwiający płatność kartą użytkownikowi urządzeń 

marki Apple (iPhone w wersji 6S, 6SE i powyżej, iPad, AppleWatch), po uprzednim 

dodaniu karty do portfela ApplePay; 

b) Czas obowiązywania Sprzedaży premiowej – od godz. 00:00 w dniu 20.09.2019 r. do 

23:59 w dniu 31.10.2019r. 

c) Dzień przystąpienia do Sprzedaży premiowej – dzień w okresie trwania Sprzedaży 
premiowej, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na udział w Sprzedaży premiowej 
poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w poczcie wewnętrznej Pekao24.; 

d) Nagroda – kwota 20 zł przyznawana Uczestnikowi jednorazowo w postaci przelewu 
na rachunek ustawiony jako podstawowy dla PeoPay; 

e) Pekao24 – usługa bankowości elektronicznej polegająca na dostępie do rachunku 
płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, 
zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu 
karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku; 

f) PeoPay – aplikacja bankowości mobilnej PeoPay, o której mowa w niniejszym 
Regulaminie, jest częścią usługi bankowości elektronicznej Pekao24 oferowanej przez 

Bank dla osób fizycznych, zgodnie z Regulaminem rachunków bankowych Banku 
Pekao S.A. dla osób fizycznych, znajdującym się na stronie www.pekao.com.pl. 
Usługa bankowości elektronicznej umożliwia dostęp do rachunku płatniczego przez 



Internet, sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności 
bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie 
innego rodzaju dyspozycji do rachunku; 

g) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży premiowej „Płać z ApplePay”; 
h) Rejestracja ApplePay – pomyślne podpięcie w PeoPay do portfela Apple wybranej 

spośród widocznych na ekranie kart debetowych, kredytowych lub aplikacji PeoPay; 
i) Sprzedaż premiowa – „Płać z ApplePay”; 
j) Technologia NFC – (Near Field Communication) bezprzewodowa technologia 

umożliwiająca bezstykową transmisję danych na bliską odległość; 

k) Transakcja ApplePay – transakcja zbliżeniowa z wykorzystaniem technologii NFC lub 
transakcja dokonana w PeoPay z użyciem karty podpiętej w portfelu ApplePay; 

l) Uczestnik Sprzedaży premiowej/Uczestnik – osoba fizyczna, w tym pracownik banku, 

pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub będąca polskim 
obywatelem spełniająca warunki określone w §2, posiadająca zgodę na marketing 
drogą elektroniczną. 

 

§2. UCZESTNICY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

1. Uczestnikiem Sprzedaży premiowej może zostać osoba, która w Czasie obowiązywania 

Sprzedaży premiowej spełni jeden z poniższych warunków: 

a) zainicjuje i dokończy pierwszą Rejestrację ApplePay i wykona minimum 
1 Transakcję ApplePay; 

b) dokończy rozpoczętą, pierwszą Rejestrację ApplePay i wykona minimum 

1 Transakcję ApplePay; 

c) wykona pierwszą Transakcję ApplePay. 

2. Uczestnik przystępuje do Sprzedaży premiowej na zasadach niniejszego Regulaminu w 
Dniu przystąpienia do Sprzedaży premiowej. 

3. Uczestnik może skorzystać ze Sprzedaży premiowej tylko raz. 

 

§3. WARUNKI UDZIAŁU W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ORAZ PRZYZNANIA NAGRODY 

1. Uzyskanie przez Uczestnika Nagrody zależy od spełnienia przez niego, w Czasie trwania 

Sprzedaży premiowej jednego z warunków określonych w § 2 ust. 1. 
2. Wypłata Nagrody nastąpi w terminie do 30-go dnia miesiąca kalendarzowego, 

następującego po miesiącu w którym uczestnik przystąpił do Sprzedaży premiowej, 
w formie uznania rachunku ustawionego jako podstawowy dla PeoPay na dzień wypłaty 
nagrody. 

 



§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 
Sprzedaży premiowej oraz określa prawa i obowiązki Uczestników. 

3. Sprzedaż premiowa jest ogłaszana za pośrednictwem kanałów elektronicznych. 

4. Sprzedaż premiowa, 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 o grach 

hazardowych. 

5. Nagrody wypłacone w ramach Sprzedaży premiowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, są wolne od 
podatku dochodowego. 

 

Warszawa, lipiec 2019r.       Bank Pekao S.A. 


