
Promocja MOŻESZ WSZYSTKO, ALE NIE MUSISZ  

 

1. Kiedy otrzymam nagrodę? 

Nagroda będzie wydawana w dwóch turach: 

 w okresie promocji do 16 marca 2018 r. (dla klientów, którzy spełnią warunki promocji do 9 

marca 2018 r.) 

 po zakończeniu promocji do 20 kwietnia 2018 r. (dla pozostałych klientów, którzy spełnią warunki 

promocji do 30 marca 2018 r.) 

 

2. Co się stanie, jeśli pula nagród wyczerpie się wcześniej? 

W przypadku wyczerpania puli nagród w okresie do 9 marca, 2018 nagrody nie będą wydawane w 

drugiej turze, o ile Bank nie zdecyduje o zwiększeniu puli nagród o czym poinformuje na stronie  

www.pkobp.pl/mozeszwszystko oraz www.pkobp.pl 

W przypadku wyczerpania puli nagród przed 30 marca 2018 promocja zostanie zakończona wcześniej, 

o ile Bank nie zdecyduje o zwiększeniu puli nagród o czym poinformuje na stronie  

www.pkobp.pl/mozeszwszystko oraz www.pkobp.pl 

3. W jaki sposób otrzymam nagrodę? 

Nagroda w postaci kodu elektronicznego będzie dostępna w skrzynce pocztowej dostępnej po 

zalogowaniu do serwisu internetowego iPKO Banku, sekcja „Wiadomości”, służącej do przekazywania 

informacji elektronicznych przez Bank.  

Przed pierwszym logowaniem konieczna jest aktywacja dostępu do serwisu iPKO. 

Więcej na temat aktywacji dostępu do serwisu iPKO www.ipko.pl 

 

4. Co zrobić, aby otrzymać nagrodę? 

Należy spełnić następujące warunki w okresie promocji, czyli od 19.02-30.03.2018 

 otworzyć Konto dla Młodych wraz z kartą Mastercard wydawaną do konta 

 wyrazić odpowiednią zgodę marketingową,  

 zarejestrować się do promocji na stronie www.pkobp.pl/mozeszwszystko 

Sprawdź także ograniczenia udziału w promocji, które uniemożliwią Ci otrzymanie nagrody pomimo 

spełniania powyższych warunków. 

5. Czy może być sytuacja, że spełnię wszystkie warunki wskazane w pkt 3, a nie otrzymam nagrody? 

Tak. Możliwe to jest m.in. w  następujących sytuacjach: 

 w przypadku wcześniejszego posiadania konta w PKO Banku Polskim lub Inteligo, w okresie 

pomiędzy 01.01.2017 a 31.12.2017.  

 pula nagród w wysokości 3 500 sztuk została wyczerpana przez zakończeniem promocji. Nagroda 

będzie przysługiwać pierwszym 3 500 klientom, którzy spełnią warunki promocji. Bank aktualizuje 

dostępną ilość nagród na stronie do rejestracji znajdującej się pod adresem 

www.pkobp.pl/mozeszwszystko 

 

6. Jaką zgodę marketingową należy wyrazić, aby spełnić warunki promocji wskazane w pkt. 3? 

Należy wyrazić zgodę przynajmniej na:  

 otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 

automatycznych systemów wywołujących 

 

7. W jaki sposób mogę wyrazić zgodę marketingową, aby spełnić ten warunek promocji? 
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Odpowiednią zgodę można wyrazić podczas zawierania umowy o otwarcie PKO Konta dla Młodych 

wraz z kartą lub w każdej chwili w Okresie Promocji, w serwisie internetowym iPKO, sekcja 

„Ustawienia -> Dane osobowe” lub telefonicznie poprzez Call Center. 

 

8. W jaki sposób można skorzystać z nagrody? 

Karta podarunkowa w formie kodu elektronicznego uprawnia do dokonania płatności za zakupy w 

serwisie Allegro poprzez stronę www.allegro.pl lub aplikację mobilną Allegro zgodnie z zasadami 

znajdującymi się na stronie informacyjnej https://karty.allegro.pl/ oraz w regulamie 
https://karty.allegro.pl/regulamin.pdf. 

 

9. W jakim terminie można skorzystać z nagrody? 

Nagroda – kod elektroniczny do realizacji w serwisie Allegro jest ważny do 31 października 2018 r. 

włącznie. Po tym terminie nie będzie można wykorzystać kodu. Bank nie ma możliwości przedłużenia 

terminu ważności nagrody. 

 

10. Jakie są zasady skorzystania z nagrody na Allegro? 

 Nagroda nie może być wykorzystana na pokrycie kosztów przesyłki i można ją wykorzystać tylko 

podczas jednej płatności niezależnie od ilości produktów znajdujących się w koszyku zakupowym. 

 W przypadku płatności za zakupione towary na kwotę niższą lub równą wartości nagrody, gdy 

koszty przesyłki zakupionego towaru wynoszą 0 zł, wymogiem koniecznym jest wpłacenie 

przelewem poprzez operatora płatności PayU kwoty 1 zł z środków własnych w celu autoryzacji 

płatności. O kwotę tę zostanie pomniejszona wartość zakupionego towaru. Kwota ta jest w całości 

zwracana na rachunek sprzedającego, od którego został nabyty towar. 

 W przypadku płatności na kwotę niższą niż wartość nagrody, niewykorzystana kwota przepada. 

 W przypadku, gdy kwota płatności przewyższa wartość nagrody, różnicę należy dopłacić. 

 Szczegółowe zasady dokonywania płatności na Allegro przy użyciu karty podarunkowej w formie 

kodu elektronicznego znajdują się na stronie informacyjnej https://karty.allegro.pl/ oraz w 

regulamie https://karty.allegro.pl/regulamin.pdf 

 

11. Jak długo trwa dostarczenie umowy przez kuriera w przypadku wnioskowania o konto przez 

internet? 

Umowa wraz z kartą zostanie dostarczona w ciągu ok 2 dni roboczych od momentu złożenia wniosku 

o konto.  
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