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§ 1. 

Niniejszy regulamin określa warunki Promocji „ Szerokiej drogi z PKO Bankiem Polskim” dla klientów Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski będących przedsiębiorcami („Regulamin promocji”). 

§ 2. 

Organizatorem Promocji jest IQ Marketing (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 
17, 02-954 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000013098, NIP 525-1022800, REGON: 011778739; kapitał zakładowy 368 900 zł (zwana dalej „Organizatorem”). 
Promocja organizowana jest na zlecenie banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, NIP 525-000- 77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł 
(zwana dalej „Bankiem”). 

§ 3. 

Promocja, prowadzona pod nazwą „Szerokiej drogi z PKO Bankiem Polskim”(„Promocja”), nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym  

w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych. 

§ 4. 

Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca, który spełnia warunki udziału w Promocji określone w § 5 (zwany dalej „Uczestnikiem Promocji”).  

Z Promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy identyfikowani wg numeru NIP, którzy na dzień rozpoczęcia okresu promocji posiadali już w Banku 

otwarty rachunek bieżący.  

§ 5. 

Warunkiem udziału w Promocji jest: 

1) zawarcie z Bankiem w okresie Promocji umowy rachunku bieżącego PKO Konta Firmowego lub PKO Rachunku dla Biznesu (zwanego dalej 

rachunkiem firmowym) wraz z kartą debetową Mastercard, 

2) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu Promocji przy okazji zakładania w Banku wskazanego w podpunkcie 1 powyżej 

rachunku. 

§ 6. 

Promocja składa się z dwóch etapów:  

1) od 15 lipca 2017 r. do 11 września 2017 r. („Etap I”) 

2) od 01 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. („Etap II”) 

albo do wcześniejszego wyczerpania puli voucherów - kart podarunkowych odrębnej dla każdego Etapu. Organizator opublikuje na stronie Banku 
informację o wyczerpaniu puli voucherów - kart podarunkowych w Promocji w danym Etapie, co będzie jednoznaczne z zakończeniem Promocji w 
ramach danego Etapu. 

 

§ 7. 

1.  Uczestnik Promocji, otrzyma premię w postaci vouchera – karty podarunkowej o wartości 150 złotych do realizacji na stacjach paliwowych 

Orlen, jeśli przy użyciu karty debetowej wydanej do rachunku, o którym mowa w § 5 punkt 1) powyżej, zrealizuje jedną lub więcej transakcji 

bezgotówkowych na łączną sumę min. 200 zł (słownie: dwieście) złotych w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy rachunku 

bieżącego, o którym mowa w §5 punkt 1) Regulaminu promocji. Pod uwagę są brane wyłącznie operacje rozliczone na rachunku, do którego 

została wydana karta.   

2.   Termin realizacji vouchera - karty podarunkowej określony jest na voucherze - karcie podarunkowej i wynosi nie mniej niż 12 miesięcy od dnia  

     wydania vouchera karty podarunkowej Uczestnikowi przez Organizatora. 

3.   Jeden Uczestnik może w całym okresie Promocji (w obu Etapach) otrzymać wyłącznie jeden voucher - kartę podarunkową, bez względu na liczbę  

zawartych umów rachunku bieżącego i wydanych do nich kart debetowych Mastercard, o których mowa w § 5 punkt 1) powyżej. 

4.    Do sumy 200 złotych transakcji bezgotówkowych, o których mowa powyżej, nie zalicza się transakcji zwróconych oraz anulowanych w okresie 

Promocji i okresie, o którym mowa w § 8.  

5.   Vouchery - karty podarunkowe nie łączą się z innymi promocjami organizowanymi przez Bank. 

6.   Vouchery- karty podarunkowe realizowane są zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie:  
      https://flota.orlen.pl/Content/Pliki//tankbank/Ogolne_Warunki_Sprzedazy_i_Uzywania_Kart_Paliwowych_Przedplaconych.pdf 
 

 

§ 8. 

1. Organizator przewidział w Promocji 3.500. sztuk voucherów - kart podarunkowych w ramach Etapu I oraz 2.000 sztuk voucherów - kart 

podarunkowych w ramach Etapu II. Vouchery - karty podarunkowe są przyznawane do wyczerpania puli voucherów - kart podarunkowych 

wskazanej w zdaniu poprzednim, zgodnie z kolejnością spełniania przez Uczestników warunków do otrzymania vouchera - karty podarunkowej 

w Promocji. 

REGULAMIN PROMOCJI „SZEROKIEJ DROGI Z PKO BANKIEM 

POLSKIM” 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__flota.orlen.pl_Content_Pliki_tankbank_Ogolne-5FWarunki-5FSprzedazy-5Fi-5FUzywania-5FKart-5FPaliwowych-5FPrzedplaconych.pdf&d=DwMFBA&c=uc5ZRXl8dGLM1RMQwf7xTCjRqXF0jmCF6SP0bDlmMmY&r=iOcfYs0caGEF4psqN6pU6yf97Od6JZHfT9yQwIwOz-8&m=OymeJud35tZKsAwXyD4mi8pnUDvUwtkKbgV5AGS0BKo&s=ghqQYH3xvljXcvQPgFFU71wbYHNuJr99hncmHp18NCc&e=
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2. Vouchery - karty podarunkowe będą wysyłane listem poleconym na adres siedziby lub adres korespondencyjny Uczestnika Promocji podany w 

Banku wyłącznie na terenie Polski, w terminie do 30 dni miesiąca kalendarzowego następujących po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w 

którym Uczestnik spełni łącznie oba warunki określone w § 7. Vouchery - karty podarunkowe zostaną wydane przesyłką, nadawcą, której 

będzie Bank.   

§ 9. 

1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą otrzymana premia podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych 

w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

2. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych otrzymana premia podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w 

Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

§ 10. 

 

1. Uczestnik Promocji może złożyć reklamację w formie: 
1) pisemnej – osobiście w oddziałach lub agencjach Banku albo przesyłką pocztową,  

2) elektronicznej – poprzez serwis bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego, 

3) ustnej – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w oddziale lub agencji Banku. 

2. Numer telefonu, adres e-mail oraz adres pocztowy, pod który można złożyć reklamację, są dostępne na stronie internetowej oraz na tablicach 

informacyjnych w oddziałach i agencjach Banku.  

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika Promocji, aktualne dane adresowe, oraz – w miarę możliwości – numer rachunku 

bankowego Uczestnika Promocji a także treść zastrzeżenia. Bank może zwrócić się do Uczestnika Promocji z prośbą o złożenie dodatkowych 

pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 

4. Reklamacja złożona niezwłocznie po powzięciu przez Uczestnika Promocji zastrzeżeń, ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez 

Bank. 

5. Na żądanie Uczestnika Promocji, Bank potwierdza w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, fakt złożenia przez niego reklamacji. 

6. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych 

przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Bank 

poinformuje Uczestnika Promocji o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania 

reklamacji. Do zachowania przez Bank terminów określonych w zdaniach poprzedzających wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi przed ich 

upływem.  

7. Po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o jej wyniku w formie papierowej albo za pomocą innego trwałego 

nośnika informacji, z tym, że pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Uczestnika Promocji. 

8. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi Promocji w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z 

powództwem do właściwego sądu powszechnego. 

9. Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 

10. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez Bank z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie. 

 

§ 11. 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji w ramach Promocji jest Bank.  

2. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom Promocji udostępniającym 

dane przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania. 

§ 12. 

1. Treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie www.pkobp.pl i w oddziałach Banku.  

2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie. 

 
 

  

  

Posiadacz rachunku  

 


