
Promocja #NajłatwiejszaDecyzja na świecie  

 

1. Kiedy otrzymam nagrodę? 

Nagroda będzie wydawana po zakończeniu promocji do 30 maja 2018 r.  

 

2. W jaki sposób otrzymam nagrodę? 

Nagroda w postaci Ekarty prezentowej będzie przekazana poprzez skrzynkę pocztową dostępną po 

zalogowaniu do serwisu internetowego iPKO Banku, sekcja „Wiadomości”, służącą 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 

 

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

W przypadku wyczerpania puli nagród przed 18 maja 2018 promocja zostanie zakończona wcześniej, 

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

www.pkobp.pl/najłatwiejszadecyzja oraz www.pkobp.pl 

 

4. Co zrobić, aby otrzymać nagrodę? 

Należy spełnić następujące warunki w okresie promocji, czyli od 16 kwietnia -18 maja 2018 r. 

 otworzyć Konto dla Młodych wraz z kartą Mastercard wydawaną do konta 

 wyrazić odpowiednią zgodę marketingową,  

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

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 4, 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 31.03.2018 r. 

 pula nagród w wysokości 1 000 sztuk została wyczerpana przed zakończeniem promocji. 

Nagroda będzie przysługiwać pierwszym 1 000 klientom, którzy spełnią warunki promocji. Bank 

aktualizuje dostępną ilość nagród na stronie do rejestracji znajdującej się pod adresem 

www.pkobp.pl/najłatwiejszadecyzja 

 

6. Jaką zgodę marketingową należy wyrazić, aby spełnić warunki promocji wskazane w pkt. 4? 

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? 

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 na 

stronie sklepu internetowego www.empik.com. Szczegółowe informacje na temat korzystania z Ekarty 
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znajdują się w regulaminie sklepu internetowego empik.com pod adresem: 

http://www.empik.com/regulamin#ekarty. 

 

9. W jakim terminie można skorzystać z nagrody? 

Nagroda – Ekarta prezentowa do sklepu internetowego www.empik.com jest ważny do 23.04.2019 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 stronie sklepu internetowego www.empik.com? 

 W trakcie ważności Ekarty można posługiwać się nią wielokrotnie, aż do wyczerpania 
przypisanego do niej limitu kwotowego.  

 Ekarta obejmuje produkty oznaczone jako “Sprzedaje empik.com” 

 W wypadku, gdy cena zakupu będzie wyższa niż wartość nagrody, różnicę należy dopłacić. 

 Szczegółowe informacje na temat korzystania z Ekarty znajdują się w regulaminie sklepu 
internetowego empik.com pod adresem: http://www.empik.com/regulamin#ekarty. 

 

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

internet? 

Standardowo umowa wraz z kartą jest dostarczana w ciągu ok 2 dni roboczych od momentu złożenia 

wniosku o konto. W okresie promocji czas dostarczenia dokumentów przez kuriera może ulec 

przedłużeniu. W czasie promocji związane jest to głównie ze zwiększoną liczbą wniosków o konto. 

 

 

 


