REGULAMIN PROMOCJI
„Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji „Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina” zwanej dalej „Promocją” 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, zwany dalej „Bankiem”.
2. Okres trwania Promocji (zwany dalej „Okresem trwania Promocji”): od 21.11 .2016 roku do 31.01.2017 roku
lub do wyczerpania puli biletów .
3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w zakresie wskazanym w
Załączniku nr 1 do Regulaminu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i nabycia Nagrody
Premiowej.
4. Promocja obowiązuje we wszystkich oddziałach Banku Pekao S.A.
5. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Eurokonto Intro, prowadzony w Banku
b) Karta – karta płatnicza debetowa wydana do Rachunku Eurokonto Intro
d) Klient – osoba uprawiona na otwarcia Eurokonta Intro
e) Uczestnik Promocji (lub Uczestnik) – Klient spełniający warunki określone w §2 Regulaminu,
f) Nagroda Premiowa (Nagroda) –dwa bilety do kina o wartości 42,00 zł brutto w postaci elektronicznego kodu
wysłanego za pomocą SMS na numer telefonu Uczestnika Promocji, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. b pkt. ii
Regulaminu.
6. Regulamin Promocji jest Regulaminem sprzedaży premiowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI
1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w Promocji może wziąć udział osoba fizyczna
spełniająca łącznie następujące warunki w Okresie trwania Promocji:
a. Zgłosi się do placówki Banku i dokona następujących czynności:
i. w Okresie trwania Promocji zawrze z Bankiem umowę o Rachunek
oraz umowę (aneks) o Kartę
oraz
i. w oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór
stanowi załącznik nr 1, poda numer telefonu, na który chciałaby otrzymać Nagrodę
drogą SMS.
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Banku.

§ 3. PRZYZNAWANIE NAGRÓD PREMIOWYCH
1. Nagroda Premiowa zostanie przekazana Uczestnikowi Promocji poprzez wysłanie kodu SMS uprawniającego
do wymiany kodu na dwa bilety wstępu do kina w kasie kina (na każdy seans 2D będący aktualnie w
repertuarze wybranego kina) w ciągu 7 dni od zawarcia umowy Rachunku. Kody SMS będzie można
wymieniać na bilety do końca 31.10.2017 r.
2. Szczegółowy wykaz kin w których można zrealizować wspomniany kod znajduje się w załączniku nr.2
3. Nagrody wydawane są do wyczerpania puli 6000 Nagród, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku gdy warunki określone powyżej zostaną spełnione przez ponad 6000 Uczestników, o
przyznaniu Nagród Premiowych decydować będzie kolejność zawarcia umowy o Rachunek, przy czym
umowy zawarte tego samego dnia są traktowane na potrzeby Promocji jako zawarte równocześnie. Oznacza
to, że gdyby warunki otrzymania Nagrody na dany dzień spełniało mniej niż 6000 Uczestników, zaś w
kolejnym dniu warunki te zostałyby spełnione przez kolejnych Uczestników tak, że ich liczba przekroczyłaby
6000, wszyscy ci Uczestnicy otrzymaliby Nagrody, a pula Nagród uległaby odpowiednio zwiększeniu.

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnik Promocji może składać pisemnie, na adres Bank Polska Kasa
Opieki Pekao S.A. Departament Klienta Detalicznego, ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, z dopiskiem:
„Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina”, telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Banku, za
pośrednictwem bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24 lub osobiście Doradcy Bankowemu (pisemnie
lub ustnie – do protokołu). Dane adresowe Oddziałów Banku oraz numery telefonów, pod którymi można
składać reklamacje są dostępne na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl.
2. Bank potwierdza przyjęcie reklamacji pisemnie, na adres wskazany przez Uczestnika Promocji do
korespondencji lub w inny sposób uzgodniony z Uczestnikiem Promocji.
3. Bank rozpatruje zgłoszone reklamacje niezwłocznie po ich wpływie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania z zastrzeżeniem ust. 4
4. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 3 Bank
przekazuje Uczestnikowi Promocji informację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą
zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i
udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie powinien przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. Odpowiedzi na złożoną reklamację Bank udziela w formie pisemnej na adres do korespondencji
6. Uczestnik Promocji może się zwrócić o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta.
7. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
8. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo pozasądowego rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania
zasad opisanych w niniejszej Promocji poprzez wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym, z
zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których
wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota 8.000. zł. Procedurę postępowania przed Arbitrem
Bankowym reguluje Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie internetowej
Związku Banków Polskich (www.zbp.pl).
9. Uczestnikowi przysługuje prawo sądowego rozstrzygania sporów związanych z Promocją.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem Banku określającym zasady prowadzenia Promocji oraz
określa prawa i obowiązki Uczestników Promocji.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
3. Regulamin Promocji dostępny jest na stoiskach i w oddziałach 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 (Dz.U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540, z późniejszymi
zmianami).

Załącznik nr 1 – Oświadczenie klienta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w ramach promocji
„Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina”

Imię i nazwisko:
Numer Klienta:
Numer Telefonu:

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank), moich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, numer klienta, numer
telefonu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji zgodnie z Regulaminem PROMOCJI „Otwórz
Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina”, w tym otrzymania Nagrody premiowej na numer telefonu .

Udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, lecz powyższe dane są Bankowi niezbędne w celu weryfikacji
spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Promocji, wydania i odbioru Nagrody.

Jednocześnie potwierdzam odbiór Regulaminu REGULAMIN PROMOCJI „Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj
bilet do Kina”

Miejscowość, data

Podpis Klienta

Załącznik nr 2 Wykaz Kin
Miasto
Bydgoszcz
Czechowice-Dziedzice
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Jaworzno
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Lublin
Łódź Silver Screen
Olsztyn
Poznań Malta
Poznań Multikino 51
Poznań Stary Browar
Radom
Rumia
Rybnik
Rzeszów
Słupsk
Sopot
Szczecin
Tychy
Warszawa Targówek
Warszawa Ursynów
Warszawa Wola Park
Warszawa Złote Tarasy
Włocławek
Wrocław Arkady
Wrocław Pasaż Grunwaldzki
Zabrze
Zgorzelec

