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Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. „Promocja dla Aktywnych” (dalej „Promocja”) dotyczy kart kredytowych:  

1) Przejrzysta karta kredytowa PKO MasterCard (od daty wejścia do oferty Banku),  

2) PKO MasterCard Standard (srebrna),  

3) PKO MasterCard Gold (złota), 

4) PKO MasterCard Platinum, 

(dalej „Karta”) wydawanych przez PKO Bank Polski SA (dalej „Bank”). 

2. Promocja jest organizowana w celu zachęcenia Klientów do zawierania umów o Kartę. 

 

Rozdział 2. Definicje  

§ 2. 

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

1) Okres promocji – okres od 4 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., 

2) Karta – Karta Kredytowa wydawana przez PKO Bank Polski SA: 

i. Przejrzysta karta kredytowa PKO MasterCard (od daty wejścia do oferty Banku),  

ii. PKO MasterCard Standard (srebrna),  

iii. PKO MasterCard Gold (złota), 

iv. PKO MasterCard Platinum. 

3) Data wydania Karty – data założenia rachunku Karty w systemie Banku, 

4) Promocja – promocja pod nazwą „Promocja dla Aktywnych”, 

5) Operacja bezgotówkowa - wydanie polecenia przelewu, dokonanie płatności za towary lub usługi w punktach usługowo-handlowych 

przy użyciu karty, w tym również realizowanie płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności: operacje internetowe, zamówienia 

telefoniczne lub pocztowe. 

6) Agencja – placówka agencyjna, w której agent rozumiany jako przedsiębiorca, na podstawie zawartych z Bankiem umów, wykonuje w 

imieniu i na rzecz Banku pośrednictwo w zakresie czynności agencyjnych, 

7) Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, dostępny na stronie www.pkobp.pl, oraz w 

oddziałach i Agencjach Banku, 

8) Uczestnik – osoba fizyczna, o której mowa w § 4.  

 

Rozdział 3. Organizator Promocji 

§ 3. 

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 zwana dalej „Organizatorem” albo „Bankiem”. 

2. Przyrzekającym nagrody jest Organizator. 

3. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z Promocją jest Organizator. Dane Uczestników Promocji będą wykorzystane i 

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji i wydania nagród przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

wzięcia udziału w Promocji.  

4. 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.  
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Rozdział 4. Uczestnicy Promocji 

§ 4. 

W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która:  

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

3) zawarła umowę o Kartę w oddziale lub Agencji Banku lub złożyła wniosek o wydanie Karty kolejnej w oddziale Banku w okresie od 4 
października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., 

4) wyraziła zgodę na otrzymywanie od PKO Banku Polskiego SA materiałów marketingowych i promocyjnych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.  

 
Rozdział 5. Nagrody 

§ 5. 

1. W Promocji przyznana zostanie nagroda w postaci vouchera zakupowego o wartości jednostkowej 50 PLN do sieci sklepów sportowych 

Intersport lub do wykorzystania w sklepie internetowym http://esklep.intersport.pl/pl/strona-glowna. 

2. Nagrody w postaci voucherów zakupowych o wartości jednostkowej 50 PLN tracą ważność z dniem 31 marca 2017r.  

3.  Z zastrzeżeniem ust. 4 Uczestnik, który spełni warunki opisane w § 6 otrzyma nagrodę. Uczestnik może otrzymać nagrodę dla danej Karty 

tylko raz.  

4. Ilość nagród jest ograniczona - do Promocji kwalifikuje się pierwsze 16 tysięcy Uczestników, którym wydano Kartę, po zawarciu  umowy o 

Kartę lub złożeniu wniosku o Kartę kolejną, w okresie wskazanym w § 4 pkt 3 oraz spełniły warunek określony w § 6 ust. 1. Informacja o 

wyczerpaniu puli nagród zostanie umieszczona na stronie http://www.pkobp.pl/Karta dla Aktywnych. 

5. Nagroda podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie 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. 

 

Rozdział 6. Zasady Promocji 

§ 6. 

1. Uczestnik otrzyma prawo do nagrody, o której mowa w § 5, jeżeli: 

1) dokona, co najmniej 1 operacji bezgotówkowej o wartości nie niższej niż 50 PLN, wydaną Kartą w następujących okresach: 

i. dla Kart z Datą wydania od 4 do 31 października 2016 r., termin na dokonanie operacji bezgotówkowej- do 30 listopada 

2016 r. 

ii. dla Kart z Datą wydania od 1 do 30 listopada 2016 r., termin na dokonanie operacji bezgotówkowej - do 31 grudnia  

2016 r. 

iii. dla Kart z Datą wydania od 1 do 31 grudnia 2016 r., termin na dokonanie operacji bezgotówkowej - do 31 stycznia 2017 

r. 

2) na dzień wypłaty nagrody wydana Karta nie została unieważniona. 

2. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu lub anulowania operacji bezgotówkowej, nie będzie ona uwzględniona w Promocji. 

 

Rozdział 7. Termin i sposób przekazania nagrody 

§ 7. 

1. Nagrody zostaną wysłane do Uczestników, którzy spełnią warunki określone w § 6, za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu 

komórkowego podany przez Uczestnika we wniosku o wydanie Karty w następujących terminach: 

i. dla Kart z Datą wydania od 4 do 31 października 2016 r. - do 31 grudnia 2016 r., 

ii. dla Kart z Datą wydania od 1 do 30 listopada 2016 r. - do 31stycznia 2017 r., 

iii. dla Kart z Datą wydania od 1 do 31 grudnia 2016 r. - do 28 lutego 2017 r. 

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

 
Rozdział 8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

§ 8. 

1. 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 – Promocja dla Aktywnych”, 

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

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

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

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

5. 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.   

6. 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.  

http://esklep.intersport.pl/pl/strona-glowna
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7. 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. 


