REGULAMIN PROMOCJI
„100 zł zwrotu za umowę o terminal POS – II edycja”
(dalej: „regulamin”)

Organizatorem promocji „100 zł zwrotu za umowę o terminal POS – II edycja” 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; zwany dalej „Bankiem”.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.

4.
5.

Promocja trwa od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r. i obejmie 1 600 przedsiębiorców, którzy jako pierwsi w
czasie promocji spełnią wszystkie warunki określone w § 3. ust 1., z zastrzeżeniem § 3. ust 2. regulaminu lub do
wyczerpania bonów.
Bank ma prawo do zakończenia promocji, gdy liczba uczestników osiągnie 1600 – w takim przypadku Bank
niezwłocznie powiadomi o zakończeniu promocji na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl i w oddziałach
Banku.
Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których w niniejszym regulaminie rozumie się osoby fizyczne
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie, zwanych dalej uczestnikami
promocji, którzy spełnią wszystkie warunki określone w § 3. ust 1., z zastrzeżeniem § 3. ust 2. regulaminu.
Przedsiębiorca przystępuje do promocji na zasadach niniejszego regulaminu po spełnieniu wszystkich warunków
określonych w § 3. ust 1.
Promocja ma zasięg ogólnopolski.
§ 2. DANE OSOBOWE

1.

2.

Bank jest administratorem danych osobowych uczestników promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej promocji.
Uczestnikowi promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a
także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez organizatora w związku niniejszą promocją.
§ 3. UCZESTNICY PROMOCJI

1.

Uczestnikami promocji są przedsiębiorcy o rocznych przychodach netto ze sprzedaży w wysokości poniżej 5 mln zł,
którzy spełnią łącznie poniższe warunki:
a) podpiszą umowę o rachunek rozliczeniowy, bankowość internetową oraz kartę debetową do rachunku,
b) podpiszą umowę o dzierżawę terminala POS i rozliczanie transakcji do 30 dni od dnia podpisania umowy o
rachunek, o których mowa w ust. 1a powyżej.
c) zrealizują przez 3 kolejne pełne miesiące kalendarzowe, następujące po dacie zawarcia umowy, płatności w
terminalu, o którym mowa w lit b) powyżej na kwotą min. 500 zł miesięcznie
d) wyrażą zgodę na przystąpienie do promocji i zaakceptują niniejszy regulamin

2.

Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali lub posiadają rachunek rozliczeniowy w banku na dzień
rozpoczęcia promocji oraz przedsiębiorcy działający w następujących branżach: biura turystyczne (podróży),
kantory, lombardy, TAXI, agencje towarzyskie, kasyna, handel bronią palną.
§ 4. ZASADY PROMOCJI

1.
2.
3.
4.
5.

Uczestnik promocji, który w okresie promocji spełni warunki określone w § 3. ust. 1 otrzyma 100 zł w formie bonów
Sodexo.
Bony Sodexo, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną wysłane uczestnikom promocji do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym postanowienia § 3. ust. 1c zostały spełnione.
Bony Sodexo zostaną wysłane na adres korespondencyjny uczestników promocji dostępny w systemie Banku.
Promocją może być objęty tylko jeden z rachunków rozliczeniowych, o które uczestnik zawarł umowy z Bankiem w
okresie promocji.
Wartość przyznanej premii powiększa przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uczestnika promocji.
§ 5. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji określa regulamin rozpatrywania reklamacji Klientów Biznesowych i
Korporacyjnych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dostępny na stronie internetowej:

2.

3.

https://www.pekao.com.pl/Satysfakcja_Klienta/Reklamacje
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 201poz. 1540, z późniejszymi zmianami).
Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Banku oraz w placówkach Banku.
§ 6. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROMOCJI
Przystępuję do promocji
Zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień regulaminu promocji „100 zł zwrotu za umowę o terminal
POS – II edycja ”

………………………………………………………………
Data i podpis Uczestnika Promocji

