REGULAMIN PROMOCJI „PKO KONTO Z INTERNETEM” DLA OSÓB
OTWIERAJĄCYCH PKO KONTO FIRMOWE LUB PKO RACHUNEK
DLA BIZNESU W DNIACH 11.09.2017 – 31.10.2017 R.

I.

INFORMACJE OGÓLNE
1.

Promocja „PKO Konto z Internetem” (dalej „Promocja”) dotyczy PKO Konta Firmowego oraz PKO Rachunku dla Biznesu prowadzonego

2.

Promocja jest organizowana w celu zachęcenia do zawierania umów o Rachunki firmowe w PKO Banku Polskim nagradzając dodatkowo

przez PKO Bank Polski SA (zwanych dalej „Rachunkami firmowymi”).

Uczestników Nagrodą w postaci rocznego abonamentu na Internet o transferze 10 GB miesięcznie.
3.

II.

Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.pkobp.pl oraz w oddziałach PKO Banku Polskiego w dniach 11.09.2017 – 31.10.2017.

ORGANIZATOR
1.

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.

III.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
PKO Bank Polski SA – 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.
Uczestnik – podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogący skorzystać z oferty PKO Konto Firmowe oraz PKO Rachunek dla Biznesu, którzy
w okresie trwania Promocji spełnią warunki, o których mowa w Rozdziale V ust. 1. W Promocji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami
Biura Komunikacji Marketingowej oraz Biura Strategii i Segmentacji Marketingowej PKO Banku Polskiego.
Rachunek Firmowy – PKO Konto Firmowe lub PKO Rachunek dla Biznesu dostępne w ofercie PKO Banku Polskiego.
Kod – unikalna kombinacja znaków pozwalająca na odbiór Nagrody.
Nagroda – Karta SIM, która zapewni roczny, dostęp do Internetu mobilnego z limitem 10 GB miesięcznie w sieci telefonii Orange. Roczny okres
liczony jest od momentu aktywacji Nagrody.
Odbiór Nagrody – procedury opisane w pkt VII niezbędne do przystąpienia do korzystania z Nagrody.
Operator – operator sieć telefonii Orange, będąca dostawcą usługi Internetu mobilnego stanowiącego Nagrodę w Promocji.

IV.

CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 11.09.2017 do dnia 31.10.2017 r albo do wcześniejszego wyczerpania puli Nagród. Organizator opublikuje na stronie Banku
informację o wyczerpaniu puli Nagród, co będzie jednoznaczne z zakończeniem Promocji. Łączna pula nagród wynosi 6000 sztuk.

V.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.

Nagroda zostanie przyznania Uczestnikom, którzy spełnią następujące warunki:
a) w terminie od 11.09.2017 do 31.10.2017 zawrą umowę Rachunku firmowego,
b) na dzień 10.09.2017 r. nie posiadają otwartego rachunku bieżącego do obsługi prowadzonej działalności w PKO Banku Polskim,
c) podczas zawierania umowy Rachunku firmowego podadzą swój numer telefonu komórkowego w celu przekazania Nagrody,
d) wyrażą zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych)
dotyczących PKO Banku Polskiego SA oraz podmiotów współpracujących, przy czym podmiotem współpracującym jest podmiot
należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot,
który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi, wskazany
na stronie www.pkobp.pl/podmioty za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących
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e) podpiszą oświadczenie potwierdzające otrzymanie, zapoznanie się i akceptację treści postanowień Regulaminu Promocji, co jest
równoznaczne z chęcią udziału w Promocji.
2.

Kody zostaną wysłane do Uczestników posiadających aktywny Rachunek firmowy, którzy spełnią warunki określone w ust. 1, na numer
telefonu komórkowego, który został podany na formularzu Karta firmy podczas zawierania umowy Rachunku firmowego, nie później niż do
30 dni od momentu spełnienia warunków Promocji.

3.

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

4.

Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. Wartość Nagrody wynosi 180 zł brutto.

5.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, otrzymana nagroda podlega opodatkowaniu na zasadach
przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, otrzymana nagroda podlega opodatkowaniu na zasadach
przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

7.

W przypadku rolników otrzymana nagroda podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym od
osób fizycznych.

8.

W przypadku konieczności odprowadzenia przez Organizatora, jako płatnika podatku, zryczałtowanego podatku od uzyskanych przez
rolników nagród, Organizator zwiększy wartość jednostkową nagrody o kwotę odpowiadającą wartości należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanej nagrody.

VI.

TERMIN I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD
1.

Kody uprawniające do odbioru Nagrody będą wydawane w cotygodniowych turach: 18.09.2017 r., 25.09.2017 r., 02.10.2017 r., 09.10.2017
r., 16.10.2017 r., 23.10.2017 r., 30.10.2017 r., 06.11.2017 r., według kolejności spełnienia przez Uczestników wszystkich warunków
uprawniających do otrzymania Nagrody.

2.

Nagrody będą wydawane przez Operatora w cotygodniowych turach: 21.09.2017 r., 28.09.2017 r., 05.10.2017 r., 12.10.2017 r., 19.10.2017
r., 26.10.2017 r., 03.11.2017 r., 09.11.2017 r., 16.11.2017 r., 23.11.2017 r. oraz 30.11.2017 r.

3.

Przed przyznaniem Nagrody, PKO Bank Polski dokona weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Promocji oraz
warunków otrzymania Nagrody, zgodnie z zapisami w rozdziałach III i V.

4.

Kody będą przyznawane w Okresie Promocji oraz po zakończeniu Okresu Promocji, nie dłużej niż do dnia 6 listopada 2017 r.

5.

W przypadku wyczerpania puli Nagród przed zakończeniem Okresu Promocji PKO Bank Polski SA poinformuje o tym fakcie za
pośrednictwem strony internetowej pkobp.pl.

VII.

ODBIÓR NAGRODY

1.

Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki uprawniające do Odbioru Nagrody, otrzyma unikalny Kod, w formie wiadomości SMS, od PKO
Banku Polskiego na numer telefonu podany w sposób opisany w Rozdziale V ust 2.

2.

Otrzymany Kod Uczestnik powinien wpisać na stronie klient.orange.pl/PKOBP, a następnie zobowiązany jest do wypełnienia formularza
odbioru Nagrody

3.

Po poprawnym wypełnieniu formularza odbioru nagrody i kliknięciu przycisku „Zamawiam”, zamówienie zostanie przekazane do realizacji
po stronie Operatora.

4.

Nagroda za pośrednictwem przesyłki kurierskiej zostanie wysłana przez Operatora na adres podany przez Uczestnika w formularzu odbioru
nagrody.

5.

VIII.

Kod promocyjny ważny jest do 29 listopada 2017 roku. Po upływie wskazanego czasu wykorzystanie go nie będzie możliwe.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest PKO Bank Polski SA.

2.

Dane Uczestników Promocji są przetwarzane w celu i w zakresie przeprowadzenia Promocji, w tym w szczególności wydania Nagród oraz
postępowania reklamacyjnego.

3.

Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

4.

Uczestnicy Promocji przez cały Okres Promocji mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania
zaprzestania przetwarzania tych danych w związku z Promocją na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w związku z Promocją jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w niej.
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5.

Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji
i otrzymania Nagrody.

IX.

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1.

Reklamacje dotyczące warunków promocji i zasad przyznawania nagród mogą być zgłaszane do PKO Banku Polskiego SA. Uczestnik
Promocji może złożyć reklamację w formie:
a)

elektronicznej – poprzez serwis bankowości elektronicznej iPKO,

b)

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

c)

pisemnej – osobiście w oddziałach lub agencjach Banku albo przesyłką pocztową,

2.

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

3.

Reklamacje dotyczące obioru oraz użytkowania nagrody powinny być zgłaszane bezpośrednio do Operatora. Uczestnik promocji może
złożyć reklamację w formie:

4.

a)

ustnej – telefonicznie pod numerem *800 dla abonentów Orange lub 510 800 800 dla pozostałych użytkowników z innych sieci,

b)

pisemnej – osobiście w salonach firmowych Operatora.

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

5.

Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji powinna zawierać w szczególności dane Uczestnika, datę wystąpienia reklamowanego zdarzenia
i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia.

6.

Do złożonej reklamacji dotyczącej przebiegu Promocji Uczestnik Promocji powinien dołączyć bądź przesłać pocztą na adres Banku (w
przypadku zgłoszenia telefonicznego) wszelkie dokumenty będące dowodami zaistnienia okoliczności, które są podstawą reklamacji.

7.

Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności i podjęciu przez Bank stosownych działań mających na celu usunięcie
ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn.

8.

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.

9.

Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo za pomocą innego trwałego
nośnika informacji (pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Uczestnika Promocji).

10. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi Promocji w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia
z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
11. Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
12. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez Bank z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie.

Oświadczenia
Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji i wyrażam chęć udziału w Promocji.

……………………………………………………………………
Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji

strona 3 / 3

