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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Promocja pod nazwą „Płać gadżetem - odbierz powerbank”, zwana dalej „Promocją”, jest organizowana w celu propagowania 
używania kart debetowych w postaci breloków i zegarków zbliżeniowych wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności 
Bank Polski Spółkę Akcyjną do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych PKO Konto dla Młodych.  

2. Promocja, poza wskazanym w pkt 1 celem, nie ma żadnych innych celów, w szczególności zarobkowych. 

3. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Promocja trwa od 23 maja do 22 sierpnia 2016 r. albo do wyczerpania nagród, o których mowa w części V. Warunkiem 
uczestnictwa w Promocji jest spełnienie wymogów wskazanych w części IV. 

5. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie http://www.pkobp.pl/odbierzpowerbank 

 
II. DEFINICJE 
 

6. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio: 

1) Promocja    – znaczenie nadano w pkt 1, 
2) Regulamin    – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, 
3) Karta – karta debetowa PKO Ekspres z symbolem MasterCard w postaci innej niż standardowa, tj. w postaci breloka lub 

zegarka zbliżeniowego, wydana do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto dla Młodych prowadzonego 
przez PKO Bank Polski, 

4) Posiadacz Karty – osoba posiadająca Kartę,  
5) Uczestnik Promocji    – osoba fizyczna spełniająca warunki wskazane w części IV, 
6) Operacja bezgotówkowa    − każda transakcja zakupu towarów lub usług dokonana przy użyciu Karty w kraju lub za 

granicą, rozliczona w ciężar rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, do którego jest wydana Karta, 
7) Okres Promocji    − okres wskazany w pkt 4. 

 
III. ORGANIZATOR PROMOCJI 
 

7. Organizatorem Promocji jest 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 nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał 
zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł zwana dalej „Organizatorem” albo „Bankiem”. 

8. Fundatorem i przyrzekającym nagrody jest Organizator. 

9. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celu przeprowadzenia 
Promocji i wydania nagród. 

10. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania 
zaprzestania przetwarzania tych danych w celu związanym z Promocją, przy czym przypadek ten jest traktowany, jako 
odstąpienie od Promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji.  

 
IV. UCZESTNICY PROMOCJI 

11. W Promocji bierze udział osoba fizyczna, która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) złożyła wniosek o Kartę w okresie od 23 maja 2016 r. do 22 czerwca 2016 r., 

3) otrzymała od Banku propozycję udziału w Promocji poprzez serwis telefoniczny iPKO, 

4) w dniu zakończenia Okresu Promocji nie miała ukończonego 26. roku życia, 

5) dokonała Operacji bezgotówkowych przy użyciu Karty w Okresie Promocji zgodnie z zasadami opisanymi w części VI. 

 

V. NAGRODY 

12. W Promocji przyznane zostaną nagrody w postaci rzeczowej, tj. 1 500 (jeden tysiąc pięćset) sztuk powerbanków (przenośnych 
ładowarek do urządzeń elektronicznych) o pojemności 3000 mAh wraz z dodatkowym kablem USB z trzema końcówkami: 
microUSB, iPhone 4 oraz iPhone 5/6, o wartości 62,50 zł (sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) brutto każdy.  

13. Nagrody podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. W przypadku konieczności odprowadzenia zryczałtowanego podatku od uzyskanych przez Uczestników 
nagród, Organizator zwiększy wartość nagrody o kwotę odpowiadającą wartości należnego zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób fizycznych od uzyskanej przez Uczestnika nagrody. Kwotę tę Organizator przekaże na rachunek 
właściwego Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego. 

REGULAMIN PROMOCJI „ PŁAĆ GADŻETEM  
 - ODBIERZ POWERBANK” 



strona 2 / 2 
  

 
VI. ZASADY PROMOCJI 

14. Uczestnik otrzyma prawo do nagrody, o której mowa w części V, jeśli: 

1) aktywuje Kartę, którą wydano w Okresie Promocji, 

2) w Okresie Promocji dokona Kartą, co najmniej jednej Operacji bezgotówkowej, zaksięgowanej na rachunku, do którego 
wydano Kartę, 

3) na dzień wydania nagrody będzie Posiadaczem Karty.  

15. Ilość nagród jest ograniczona, a czas zaksięgowania Operacji bezgotówkowej na rachunku, do którego wydana została Karta 
decyduje o prawie do nagrody. 

16. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu lub anulowania Operacji bezgotówkowej, nie będą one uwzględnione 
w Promocji. 

 

VII. TERMIN I SPOSÓB PRZYZNANIA NAGRODY 

17. Organizator wyda Uczestnikowi nagrodę, o której mowa w pkt 12 najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki uzyskania prawa do nagrody, zgodnie z zasadami 
określonymi w części IV oraz w części VI. Nagroda będzie wysłana na adres korespondencyjny podany przez Posiadacza Karty 
dla obsługi rachunku Konto dla Młodych, znajdujący się w zasobach Banku na moment wydania Nagrody. 

18. Przed przyznaniem nagrody Bank dokona weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Promocji.  

19. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. 

20. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.  

21. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależne od liczby Kart, które zakupił. 

 
 

VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

22. Reklamacje mogą być zgłaszane do Banku. Uczestnik może złożyć reklamację w formie: 

1) elektronicznej ‒ poprzez serwis bankowości elektronicznej iPKO, 
2) pisemnej ‒ na adres ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa, z dopiskiem „PKO Bank Polski – Płać gadżetem – odbierz 

powerbank”, 
3) ustnej – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w Oddziale Banku. 

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

23. Aktualne numery telefonów i adresy, pod które Uczestnik promocji może składać reklamacje podane są na stronie internetowej 
www.pkobp.pl.  

24. Do reklamacji powinny być przekazane informacje oraz dołączone dokumenty, bez których niemożliwe będzie rozpatrzenie 
reklamacji. Bank poinformuje Uczestnika promocji o wymaganych dokumentach.  

25. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Bank 
poinformuje Uczestnika Promocji o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. Do zachowania przez Bank terminów, o których mowa powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed 
upływem tych terminów.   

26. Po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo za pomocą innego 
trwałego nośnika informacji, z tym że pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Uczestnika Promocji.  

27. W sprawach dotyczących Promocji Uczestnik Promocji, poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo 
do zwracania się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów oraz dochodzenia roszczeń przez sądem. 


