
 

REGULAMIN PROMOCJI  
„100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego, Konta Świat Premium lub Eurokonta Presti żowego ”  

 
Organizatorem Promocji „100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego, Konta Świat Premium lub Eurokonta 
Presti żowego”  jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, wpisany 
pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału 
zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 15 maja 2018 r. zwany dalej Bankiem. 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 
a) Dzień przystąpienia do Promocji – dzień w Okresie przystąpienia do Promocji, w którym Uczestnik zawrze 

z Bankiem umowę o Konto, 
b) Karta – karta płatnicza debetowa wydana do Konta, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy o usługach 

płatniczych, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego 
płatnika (Uczestnika), 

c) Konto - Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium lub Eurokonto Prestiżowe – rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy w PLN (rachunek płatniczy),  

d) Nagroda  – Bonus 100 zł,  
e) Okres przystąpienia do Promocji - od 14 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. włącznie,  
f) PeoPay – jeden z serwisów usługi bankowości elektronicznej Pekao24, czyli usługi polegającej na dostępie do 

rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiającej sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla 
płatności bezgotówkowych (w serwisie PeoPay – tylko dla płatności PeoPay) i transakcji dokonywanych przy 
użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku 

g) Promocja – akcja, której zasady określa niniejszy Regulamin Promocji „100 zł za otwarcie Konta 
Przekorzystnego, Konta Świat Premium lub Eurokonta Prestiżowego”, 

h) Rachunek płatniczy - rachunek umożliwiający  przechowywanie środków pieniężnych konsumenta (Uczestnika) 
oraz wykonywanie transakcji płatniczych 

i) Regulamin – regulamin Promocji,  
j) Średnie miesięczne saldo - suma sald danego rachunku płatniczego lub danego rachunku oszczędnościowego 

lokaty terminowej według ich stanów na koniec poszczególnych dni danego miesiąca kalendarzowego 
podzielona przez liczbę dni tego miesiąca, w którym Uczestnik posiadał ten rachunek, 

k) Uczestnik Promocji/Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna,  spełniająca warunki  uczestnictwa określone 
w niniejszym Regulaminie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością 
gospodarczą lub zawodową. 

§ 2. UCZESTNICY I ZASADY PROMOCJI 

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu Uczestnikiem Promocji może zostać osoba, która: 
1) spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) w żadnym dniu od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r., nie była związana z Bankiem, w tym również jako 
współposiadacz, umową rachunku płatniczego lub rachunku oszczędnościowego lokaty terminowej,  
lub  

b) przynajmniej przez jeden dzień między 01.07.2018 r. a 31.12.2018 r. posiadała w Banku, w tym również  
jako współposiadacz, jeden lub więcej rachunków płatniczych lub rachunków oszczędnościowych lokat 
terminowych, na których, w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w podanym 
okresie, suma Średnich miesięcznych sald rachunków wynosiła od 0 zł do 50 zł, przy czym salda 
rachunków prowadzonych w walutach obcych są na potrzeby Promocji przeliczane na złote po średnim 
kursie NBP z każdego dnia ustalania stanu rachunku 

oraz   
2) w Okresie przystąpienia do Promocji zawrze umowę o Konto wraz z Kartą lub z usługą bankowości elektronicznej  

Pekao24, uprawniającą do korzystania z PeoPay,   
oraz  
3) do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu zawierającym Dzień przystąpienia do 

Promocji, spełni oba poniższe warunki: 
a) zapewni wpływ na to Konto w wysokości min. 500 zł, oraz  
b) wykona min. 1 transakcję bezgotówkową za pomocą karty debetowej wydanej do tego Konta lub za pomocą 

PeoPay.  
2. Uczestnik przystępuje do Promocji na zasadach niniejszego Regulaminu w Dniu przystąpienia do Promocji. 
3. W przypadku rachunków wspólnych, w celu  skorzystania  z Promocji, każdy współposiadacz musi spełnić warunki 

określone w § 2 ust. 1 pkt. 1) i 2) oraz co najmniej jeden ze współposiadaczy musi spełnić warunki określone w § 2 
ust. 1 pkt. 3). 

4. Promocja nie łączy się z promocją „Przekorzystnie z Bankiem Pekao S.A.- odbierz 50 zł na start” (tzn. uczestnik 
promocji „Przekorzystnie z Bankiem Pekao S.A.- odbierz 50 zł na start” nie może przystąpić do promocji „100 zł za 
otwarcie Konta Przekorzystnego, Konta Świat Premium lub Eurokonta Prestiżowego”). 



 

5. Nagroda zostanie przyznana w postaci uznania przez Bank Konta Uczestnika, na koniec trzeciego pełnego miesiąca 
kalendarzowego następującego po Dniu przystąpienia do Promocji przez tego Uczestnika i może zostać przyznana 
tylko raz bez względu na to czy Konto  ma jednego posiadacza, czy prowadzone jest jako Konto wspólne.  

6. Uczestnik może otrzymać nagrodę tylko raz w trakcie trwania niniejszej promocji, bez względu na liczbę otwartych 
w tym czasie Kont.    

§ 3. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
AMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji określa „Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku 
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami”.  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem Banku określającym zasady prowadzenia Promocji oraz określa prawa 
i obowiązki Uczestników. 

3. Regulamin jest ogłaszany na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl oraz dostępny jest także w oddziałach 
Banku i placówkach partnerskich Banku . 

4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 o grach hazardowych. 

5. Nagrody wypłacone w ramach Promocji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, są wolne od podatku dochodowego. 

Warszawa, stycze ń 2019 r.                  Bank Pekao S.A.  


