
Promocja Kont dla Młodych „Bankowo epickie wakacje”  

 

1. Kiedy otrzymam nagrodę? 

Nagroda będzie wydawana w trzech turach: 

 I tura: w okresie promocji do 6 lipca 2018 r. (dla Uczestników, którzy spełnią warunki promocji do 

22 czerwca 2018 r.) 

 II tura: w okresie promocji do 20 lipca 2018 r. (dla Uczestników, którzy spełnią warunki promocji 

do 6 lipca 2018 r.) 

Uwaga: W dwóch pierwszych turach wysłanych zostanie nie więcej niż 1000 szt. nagród w postaci 
dmuchanego materaca plażowego w kształcie flaminga. 

 III tura: po zakończeniu promocji do dnia 10 sierpnia 2018 r., dotyczy pozostałych Uczestników, 
którzy spełnią warunki promocji. 
 

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

W przypadku wcześniejszego wyczerpania się jednej z puli Nagród Uczestnik Promocji będzie mógł 

skorzystać tylko z dostępnej. Informacja o dostępności danej nagrody będzie widoczna podczas 

rejestracji na stronie www.pkobp.pl/epickiewakacje  

 

W przypadku całkowitego wyczerpania nagród przed zakończeniem Okresu Promocji, Bank 

poinformuje o tym za pośrednictwem strony www. pkobp.pl/epickiewakacje oraz na www.pkobp.pl. 

 

3. W jaki sposób otrzymam nagrodę? 

Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską w terminach wskazanych w regulaminie. Terminy 

wskazane w regulaminie dotyczą wysłania nagrody a nie jej dostarczenia. 

 

4. Co zrobić, aby otrzymać nagrodę? 

Należy spełnić następujące warunki promocji: 

 Od 04.06.2018 r. do 13.07.2018 r. podpisać umowę o otwarcie i prowadzenie Konta wraz z Kartą 

lub złożyć elektronicznie wniosek o otwarcie Konta wraz z Kartą za pośrednictwem strony 

internetowej www.pkobp.pl, skutkujący podpisaniem umowy o otwarcie i prowadzenie Konta wraz 

z Kartą, 

 Od 04.06.2018 r.  do 13.07.2018 r. wyrazić odpowiednią zgodę marketingową,  

 Od 04.06.2018 r.  do 13.07.2018 r. zarejestrować się do promocji na stronie 

www.pkobp.pl/epickiewakacje, 

 Od 04.06.2018 r.  do 27.07.2018 r. dokonać Kartą min. 1 (jednej) Operacji bezgotówkowej. 

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 01.08.2017 a 31.05.2018.  

 łączna 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/epickiewakacje 

 

6. Jakie są rodzaje nagród, w jaki sposób dokonuję wyboru? 

Nagrody w promocji są następujące: 
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- dmuchany materac plażowy w kształcie flaminga – 2 000 szt. 

- laybag (turystyczna, dmuchana sofa) – 1 500 szt. 

Szczegóły dotyczące nagród (wygląd i wymiar) znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu promocji. 

Każdy Uczestnik Promocji dokonuje wyboru nagrody podczas rejestracji na stronie 

www.pkobp.pl/epickiewakacje 

 

7. Czy mogę zmienić rodzaj nagrody? 

Nie ma możliwości zmiany wybranej nagrody podczas rejestracji. Potwierdzenie rejestracji wraz z 

informacją o rodzaju wybranej nagrody wysyłane na adres mailowy podany podczas rejestracji. 

 

8. 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 

 

9. 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. 

 

10. Czy mogę zmienić termin wysyłki nagrody z powodu nieobecności i braku możliwości odebrania 

nagrody od kuriera? 

Nie ma możliwości wskazania preferowanego terminu dostarczenia nagrody. Wskazane w regulaminie 

terminy wysyłek są terminami najpóźniejszymi wysyłki nagrody. Istnieje możliwość, że Uczestnik 

otrzyma nagrodę wcześniej pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków. 

 

11. W jaki sposób się dowiem czy moja nagroda została wysłana? 
Na numer telefonu podany podczas otwarcia konta zostanie wysłana przez Pocztex wiadomość sms  
z informacją o nadaniu przesyłki.   
 

12. 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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