
 

 

REGULAMIN OFERTY PPROMOCYJNEJ „POWERB@NK NA START -  

EDYCJA II” 

 

 

 

§ 1. 

1. Regulamin określa warunki oferty promocyjnej „PowerB@nk na start - edycja II” (dalej: Oferta promocyjna).  

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.pkobp.pl/lpk/konta-firmy/powerbank_nastart/. 

 

§ 2. 

1. Oferta promocyjna została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 

Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026438, kapitał zakładowy (wpłacony): 1 250 000 000,00 złotych, NIP: 525-000-77-38, 

REGON: 016298263 (dalej: Bank). 

2. Usługi w ramach Oferty promocyjnej udostępniane są za pośrednictwem PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 89, 

00-805 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005874, o kapitale zakładowym w wysokości 32.612.300 złotych, 

numer NIP 527-22-67-889 (dalej: PKO BP Finat).  

3. Usługi w ramach Oferty promocyjnej dostarczają: 

1) Superksięgowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wyrzyska 9a, 02-455 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000536678, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 52230219 oraz numer REGON 

360425315, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych (dalej: Superksięgowa); 

2) home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000431335, NIP: 8522103252, REGON: 811158242, o kapitale zakładowym w wysokości 1.294.000,00 złotych (dalej: 

home.pl). 

 

§ 3. 

Użyte w Regulaminie terminy, oznaczają odpowiednio: 

1) aplikacja IKO — aplikacja mobilna Banku, stanowiąca usługę bankowości elektronicznej; 

2) serwis iPKO — serwis internetowy Banku, dostępny pod adresem: www.ipko.pl, stanowiący usługę bankowości elektronicznej; 

3) Klient — osoba która spełniła warunki określone w § 7;  

4) Konsultacja z Księgową  — bezpłatna rozmowa telefoniczna z Księgową, w ramach której Klient Banku otrzyma odpowiedzi na zadane pytania 

mieszczące się w zakresie tematycznym zgodnie z § 9 ust. 6; 

5) Księgowa — oznacza pracownika Superksięgowej, udzielającą konsultacji o których stanowi § 9; 

6) Kod dostępu — ciąg znaków umożliwiający Klientowi nabycie usługi home.pl o której stanowi § 10;  

7) Domena internetowa — adres internetowy przypisany do strony www, usługa oferowana przez home.pl;  

8) Hosting, certyfikat SSL i kreator www — udostępnianie przez home.pl usług internetowych i zasobów serwerowni. 

 

§ 4. 

1. Oferta promocyjna obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. lub do wyczerpania liczby z zaproszeń (dalej: Czas Oferty 

promocyjnej).  

2. Liczba zaproszeń wynosi odpowiednio: 500 sztuk dla usługi home.pl oraz 200 sztuk dla Konsultacji z Księgową.    

3. W przypadku wcześniejszego wyczerpania liczby wszystkich zaproszeń, Oferta promocyjna zostanie zakończona. Informacja o wyczerpaniu 

zaproszeń do Konsultacji z Księgową lub wcześniejszym zakończeniu Oferty promocyjnej zostanie podana na stronie 

https://www.pkobp.pl/lpk/konta-firmy/powerbank_nastart/.  

 

§ 5. 

Oferta promocyjna skierowana jest do: 

1) pełnoletnich osób fizycznych, które w Czasie Oferty promocyjnej zarejestrują, za pośrednictwem systemu iPKO albo aplikacji mobilnej IKO 

Banku, działalność gospodarczą i jednocześnie zawrą z Bankiem umowę rachunku firmowego PKO Konto Firmowe albo PKO Konto Firmowe 

Premium,   

2) przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którzy w Czasie Oferty promocyjnej 

zawrą z Bankiem umowę rachunku firmowego PKO Konto Firmowe albo PKO Konto Firmowe Premium albo PKO Rachunek dla 

Przedsiębiorstw. Umowa rachunku PKO Rachunek dla Przedsiębiorstw może zostać zawarta jedynie w placówce Banku.  

 

§ 6. 

Oferta promocyjna obejmuje możliwość uzyskania dostępu do usług Superksięgowej zgodnie z § 9 lub home.pl zgodnie z § 10. 

https://www.ipko.pl/


§ 7. 

W celu otrzymania zaproszeń do skorzystania z Oferty promocyjnej należy w Czasie Oferty promocyjnej łącznie spełnić następujące warunki: 

1) zarejestrować działalność gospodarczą i otworzyć rachunek w Banku zgodnie z § 5 pkt 1 albo otworzyć rachunek w Banku zgodnie z § 5 

pkt 2, 

2) posiadać lub uzyskać dostęp do serwisu iPKO dla rachunku firmowego otwartego w Banku, 

3) przekazać Bankowi swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, 

4) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celu marketingu produktów lub usług Banku i podmiotów 

współpracujących oraz otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych), dotyczących 

Banku i podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  

i automatycznych systemów wywołujących i nie odwoływać tych zgód w Czasie Oferty promocyjnej.  

 

§ 8. 

1. Po spełnieniu warunków, o których stanowi § 7 Bank prześle Klientowi, w serwisie iPKO lub za pomocą wiadomości e-mail lub SMS zaproszenie 

do skorzystania z Oferty promocyjnej. 

2. Skorzystanie z Oferty promocyjnej wymaga jej aktywacji. 

3. W celu aktywacji i skorzystania z Oferty promocyjnej niezbędne jest wyrażenie przez Klienta zgody na przekazanie danych do PKO BP Finat. 

4. Po zakończeniu procesu aktywacji Oferty promocyjnej, PKO BP Finat przekaże Klientowi e-mail z dostępem do aktywacji usług Superksięgowej 

lub home.pl.    

5. Każdy Klient może otrzymać jedno z ogólnej liczby 500 zaproszeń do skorzystania z usług home.pl lub jedno z ogólnej liczby 200 zaproszeń do 

skorzystania z Konsultacji z Księgową. W przypadku wyczerpania liczby zaproszeń do Konsultacji z Księgową, Klient otrzyma tylko zaproszenie 

do skorzystania z usług home.pl.  

6. Klientowi nie przysługuje prawo do innej nagrody lub ekwiwalentu pieniężnego w przypadku wyczerpania liczby zaproszeń do Konsultacji  

z Księgową. 

7. Sposób korzystania z usług Superksięgowej oraz home.pl opisuje odpowiednio § 9 i § 10.  

 

§ 9. 

1. W ramach Oferty promocyjnej Klient ma możliwość skorzystania z 60 minutowej Konsultacji z Księgową. Liczba minut Konsultacji może być 

wykorzystana jednorazowo lub w dwóch częściach po 30 minut każda.  

2. Konsultacja z Księgową odbywa się w formie telefonicznej od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, w godzinach od 8 do 18 

po uprzednim zapisaniu się przez Klienta na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://porady.superksiegowa.pl/porada_bank. 

3. Na stronie możliwy jest zapis na konsultacje 30 minutowe. W celu skorzystania z jednorazowej konsultacji 60 minutowej, Klient powinien 

zarezerwować dwie konsultacje po 30 minut każda w bezpośrednio sąsiadującym ze sobą przedziale czasowym. 

4. W wybranym terminie Księgowa zadzwoni na podany przez Klienta Banku numer telefonu w celu odbycia rozmowy stanowiącej Konsultację  

z Księgową. 

5. Z Konsultacji z Księgową można skorzystać do 7 czerwca 2022 r.   

6. Zakres Konsultacji z Księgową obejmuje odpowiedzi na zapytania dotyczące:  

1) możliwości odliczenia podstawowych kosztów działalności takich jak: koszty zakupu i użytkowania samochodu, koszty zakupu  

i rozliczenia użytkowania lokalu, koszty podróży służbowych, koszty zakupu towarów,  

2) zasad amortyzacji środków trwałych,  

3) stosowania odpowiednich stawek VAT na terytorium Polski dla towarów i usług,   

4) zasad zakupu i fiskalizacji kas fiskalnych, 

5) wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym,  

6) obowiązków w zakresie rejestracji do ubezpieczeń społecznych; 

7) możliwości korzystania z ulg w ubezpieczeniach społecznych; 

8) rejestracji do podatku VAT. 

7. Usługa Konsultacji z Księgową nie obejmuje:   

1) usług doradztwa podatkowego, 

2) informacji na temat możliwych działań zmierzających do optymalizacji podatkowych,  

3) informacji na temat rozliczania transakcji zakupu usług i towarów spoza terytorium Polski, 

4) informacji na temat sposobów zmiany formy prowadzenia działalności,  

5) informacji na temat rozliczania transakcji zakupu lub sprzedaży nieruchomości,  

6) informacji na temat rozliczeń podatkowych w podatkach innych niż PIT i VAT.  

8. Regulamin korzystania z usług Superksięgowej dostępny jest pod adresem https://porady.superksiegowa.pl/porada_bank. 
 

§ 10. 

1. W ramach Oferty promocyjnej Klient otrzymuje Kod dostępu umożliwiający bezpłatne nabycie oraz utrzymanie przez 12 miesięcy usługi home.pl 

na którą składają się:  

1) domena internetowa,  

2) hosting, certyfikat SSL i kreator www.   

2. Klient, który otrzymał Kod dostępu uzyskuje dostęp do wyżej wymienionej bezpłatnej usługi home.pl pod warunkiem: 

1) dokonania rejestracji i nabycia usługi home.pl na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://home.pl/;  

2) użycia Kodu dostępu na odpowiednim etapie rejestracji na platformie zakupowej home.pl; 

3) zaakceptowania regulaminów mających zastosowanie do usługi home.pl, złożeniu niezbędnych oświadczeń i udzieleniu niezbędnych 

zgód - zgodnie z wytycznymi wyświetlanymi w trakcie procedury rejestracji; 

4) spełnienia innych warunków wynikających z regulaminów home.pl. 

3. Po upływie 12 miesięcy od dnia nabycia usług o których stanowi ust. 1, cena za usługi home.pl będzie ustalana zgodnie z obowiązującym 

cennikiem home.pl dostępnym pod adresem https://home.pl/cennik.   

https://porady.superksiegowa.pl/porada_bank
https://porady.superksiegowa.pl/porada_bank
https://home.pl/
https://home.pl/cennik/


4. Kod dostępu należy wykorzystać do 15 czerwca 2022 r.  

5. Regulamin korzystania z usług home.pl dostępny jest pod adresem https://home.pl/regulaminy.  

 

§ 11. 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Bank, PKO BP Finat, Superksięgowa oraz home.pl - każdy w zakresie własnego udziału  
w realizacji Oferty promocyjnej.  

2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Bank, PKO BP Finat, home.pl oraz Superksięgową w celu przedstawienia i uruchomienia Oferty 
promocyjnej oraz postępowania reklamacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. W celu uruchomienia Oferty promocyjnej dane w postaci: NIP firmy, nazwa firmy i adres email będą przekazywane do PKO BP Finat.  
4. Zebrane dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,  

w szczególności w ustawie Prawo bankowe. 
5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
6. Klientowi  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W Banku powołany został 

Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.  
7. PKO BP Finat powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod_finat@finat.pl.  
8. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z Oferty promocyjnej.  
9. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres trwania Oferty promocyjnej  oraz dochodzenia ewentualnych reklamacji związanych 

z realizacją Klienta. 
10. Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.  
11. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Superksięgowa znajdują się na stronie 

https://superksiegowa.pl/polityka-prywatnosci.  
12. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez home.pl znajdują się na stronie https://pomoc.home.pl/rodo. 
13. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez PKO BP Finat znajdują się na stronie https://finat.pl/polityka-

prywatnosci.  

 

§ 12. 

1. Klient może złożyć reklamacje w formie: 

a) elektronicznej – na adres powerbank@finat.pl. 

b) pisemnej - na adres siedziby PKO BP Finat, ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Oferta promocyjna PowerB@nk na 

start – edycja II”.  

2. Reklamacja dotycząca Oferty promocyjnej „PowerB@nk na start - edycja II" powinna zawierać w szczególności dane Uczestnika, datę wystąpienia 

reklamowanego zdarzenia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia. 

3. Do złożonej reklamacji Klient powinien dołączyć bądź przesłać pocztą na adres PKO BP Finat (w przypadku zgłoszenia telefonicznego) wszelkie 

dokumenty będące dowodami zaistnienia okoliczności, które są podstawą reklamacji.  

4. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności i podjęciu przez PKO BP Finat stosownych działań mających na celu usunięcie 

ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn.  

5. PKO BP Finat rozpatruje reklamację 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, PKO BP Finat poinformuje Uczestnika  

o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez PKO 

BP Finat terminów, o których mowa powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem tych terminów.   

6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji 

(pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Uczestnika).  

7. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi przez Superksięgową mogą być składane na adres email reklamacje@superksiegowa.pl lub 

telefonicznie 533 337 266. 

8. Informacje dotyczące składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez home.pl znajdują się pod adresem 

https://pomoc.home.pl/kontakt. 

 

§ 13. 

1. Skorzystanie z Oferty promocyjnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
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