REGULAMIN PROMOCJI
„WEŹ KARTĘ DO KONTA I ODBIERZ 50 ZŁ”
Informacje ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 1.
Promocja pod nazwą „Weź kartę do konta i odbierz 50 zł”, zwana dalej „Promocją”, jest organizowana w celu promowania kart
debetowych Visa w formie tradycyjnej, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną, zwaną
dalej „PKO Bankiem Polskim”, do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Promocja, poza celem wskazanym w ust. 1, nie ma żadnych innych celów, w szczególności zarobkowych.
Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Promocja trwa od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie wymogów wskazanych w § 4.
Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.pkobp.pl/wezkartedokonta.

Definicje
§ 2.
Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
1) Promocja – znaczenie nadano w § 1 ust. 1,
2) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji,
3) Karta:
a) karta debetowa PKO Ekspres z symbolem Visa, w formie tradycyjnej, wydana do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez PKO Bank Polski, z wyjątkiem: SUPERKONTA Graffiti i PKO Konta Pierwszego,
PKO Konta dla Młodych (umowy zawierane od 10.01.2014 r.), Konta Aurum, Konta Platinium II, ZŁOTEGO KONTA oraz
Rachunku PLATINIUM,
b) karta debetowa PKO Ekspres z funkcjonalnością miejską (z symbolem Visa),
wydana na wniosek Posiadacza rachunku po raz pierwszy, do każdego posiadanego przez niego rachunku,
4) Posiadacz Karty – osoba fizyczna posiadająca Kartę,
5) Uczestnik Promocji – osoba fizyczna będąca rezydentem, spełniająca warunki wskazane w § 4,
6) Operacja bezgotówkowa − transakcja zakupu towarów lub usług dokonana przy użyciu Karty w kraju lub za granicą,
w tym w internecie, rozliczona w ciężar rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, do którego jest wydana Karta,
7) Okres Promocji − okres wskazany w § 1 ust. 4.
Organizator Promocji
1.

2.
3.
4.

§ 3.
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”.
Fundatorem i przyrzekającym nagrody jest Organizator.
Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji i wydania nagród.
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.

Uczestnicy Promocji
§ 4.
W Promocji bierze udział osoba fizyczna, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i w dniu 31.03.2016 r. nie posiadała wydanej do niego Karty,
3) otrzymała od Banku propozycję udziału w Promocji listownie lub poprzez serwis internetowy iPKO,
4) złożyła wniosek o Kartę w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. poprzez serwis internetowy iPKO albo
w oddziale Banku,
5) dokonała Operacji bezgotówkowej przy użyciu Karty zgodnie z zasadami opisanymi w § 6.
Nagrody
1.
2.
3.

4.

§ 5.
W Promocji przyznana zostanie nagroda w postaci pieniężnej.
Klient, który spełni warunki opisane w § 6, otrzyma nagrodę w wysokości 50 zł za każdą zamówioną Kartę.
Liczba nagród jest ograniczona – do Promocji kwalifikuje się pierwsze 50 tys. Kart wydanych po złożeniu wniosku o Kartę
w okresie wskazanym w § 4 pkt 4. Informacja o wyczerpaniu puli wniosków zakwalifikowanych do Promocji zostanie
umieszczona na stronie www.pkobp.pl/wezkartedokonta. W wypadku wątpliwości, czy wniosek Uczestnika zakwalifikował się
do Promocji, potwierdzenie możliwe jest na infolinii Banku.
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
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fizycznych od uzyskanej przez Uczestnika nagrody. Kwotę tę Organizator przekaże na rachunek właściwego urzędu
skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego.
Zasady Promocji
1.

2.

§ 6.
Uczestnik otrzyma prawo do nagrody, o której mowa w § 5, jeśli:
1) w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o Kartę dokona Kartą co najmniej jednej Operacji bezgotówkowej,
zaksięgowanej na rachunku, do którego wydano Kartę,
2) na dzień wypłaty nagrody będzie Posiadaczem Karty.
W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu lub anulowania Operacji bezgotówkowej nie będzie ona uwzględniona
w Promocji.

Termin i sposób wypłaty nagrody
1.
2.
3.

§ 7.
Organizator wypłaci Uczestnikowi nagrodę, o której mowa w § 5, najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki uzyskania prawa do nagrody, zgodnie z zasadami
określonymi w § 4 i § 6. Nagroda będzie wypłacona na rachunek, do którego wydana jest Karta.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
Uczestnik może otrzymać nagrodę dla wszystkich Kart, które zakupił w okresie wskazanym w § 4 pkt 4.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1.

2.
3.
4.

5.
6.

§ 8.
Reklamacje mogą być zgłaszane do Banku. Uczestnik Promocji może złożyć reklamację w formie:
1) elektronicznej – poprzez serwis internetowy iPKO,
2) pisemnej – na adres: ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa, z dopiskiem „Weź kartę do konta i odbierz 50 zł”,
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.
Aktualne numery telefonów i adresy, pod którymi Uczestnik Promocji może składać reklamacje, podane są na stronie
internetowej www.pkobp.pl.
Do reklamacji powinny być przekazane informacje oraz dołączone dokumenty, bez których niemożliwe będzie rozpatrzenie
reklamacji. Bank poinformuje Uczestnika Promocji o wymaganych dokumentach.
Bank 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, 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.
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.
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 przed sądem.
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