
 Promocja „Wypróbuj kantor w IKO i zyskaj 10 zł” 
 
1. Kiedy otrzymam nagrodę?  
 
Nagroda będzie wypłacona w jednej z dwóch tur: 
1) do 10.08.2018 r. , jeśli spełnisz warunki Promocji do 27.07.2018 r., 
2) do 24.08.2018 r. , jeśli spełnisz warunki Promocji do 10.08.2018 r. 
 
2. W jaki sposób otrzymam nagrodę?  
 
Nagroda zostanie wypłacona przelewem na Twój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, powiązany z 
aplikacją mobilną IKO. 
 
3. Co się stanie, jeśli pula nagród wyczerpie się wcześniej?  
 
W przypadku wyczerpania puli nagród przed 10 sierpnia 2018 promocja zostanie zakończona wcześniej, o 
czym poinformuje na stronie www.iko.pkobp.pl/promocje/kantor-10pln  
 
4. Co zrobić, aby otrzymać nagrodę?  
 
Aby wziąć udział w promocji, musisz mieć konto osobiste oraz konto walutowe (oba prowadzone w PKO 
Banku Polskim) oraz spełnić następujące warunki w okresie promocji, czyli od 9 lipca - 10 sierpnia 2018 r.: 
 

1. Aktywować lub mieć aktywną aplikację IKO w wersji co najmniej 3.115.XX , 

2. Aktywować mobilny kantor w IKO,  

3. Wykonać min. jedną transakcję wymiany walut w kantorze w aplikacji IKO. 

4. Mieć aktywne odpowiednie zgody na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze 
marketingowym. 

 

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. wówczas, gdy: 

 kantor w aplikacji IKO został przez Ciebie aktywowany przed rozpoczęciem okresu promocji, tj. 
przed 9 lipca 2018, 

 pula nagród w wysokości 100 000 zł została wyczerpana przed zakończeniem promocji. Nagroda 
będzie przysługiwać pierwszym 10 000 klientom, którzy spełnią warunki promocji. Bank 
aktualizuje dostępną ilość nagród na stronie do rejestracji znajdującej się pod adresem 
www.iko.pkobp.pl/promocje/kantor-10pln, 

 do końca Okresu Promocji lub do dnia przekazania premii dezaktywujesz aplikację IKO, kantor w 
aplikacji IKO lub odwołasz zgody marketingowe. 

 
6. Jakie zgody marketingowe należy wyrazić, aby spełnić warunki promocji wskazane w pkt. 4?  
 
Należy wyrazić zgody 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 zgody marketingowe, aby spełnić ten warunek promocji?  
 
Odpowiednią zgodę można wyrazić w każdej chwili w Okresie Promocji, w serwisie internetowym iPKO, 
sekcja „Ustawienia -> Dane osobowe” lub telefonicznie poprzez Call Center.  
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