REGULAMIN PROMOCJI
„3,00% na Koncie Oszczędnościowym albo na Koncie Oszczędnościowym Premium”
Organizatorem promocji „3,00% na Koncie Oszczędnościowym albo na Koncie Oszczędnościowym
Premium” 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
29 kwietnia 2019 r., zwany dalej Bankiem.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Określeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
a) Dzień przystąpienia do Promocji – dzień zawarcia umowy o Konto Oszczędnościowe albo Konto
Oszczędnościowe Premium w Okresie przystąpienia do Promocji,
b) Konto Oszczędnościowe – rachunek oszczędnościowy (rachunek płatniczy) o tej nazwie prowadzony
przez Bank dla posiadacza Konta Przekorzystnego, Konta Świat Premium lub Eurokonta Prestiżowego,
tj. rachunków oszczędnościowo–rozliczeniowych (rachunków płatniczych) o tych nazwach prowadzonych
przez Bank na rzecz jednego lub dwóch Uczestników Promocji,
c) Konto Oszczędnościowe Premium – rachunek oszczędnościowy (rachunek płatniczy) o tej nazwie
prowadzony przez Bank dla posiadacza Konta Świat Premium lub Eurokonta Prestiżowego
tj. rachunków
oszczędnościowo–rozliczeniowych (rachunków płatniczych) o
tych nazwach
prowadzonych przez Bank na rzecz jednego lub dwóch Uczestników Promocji,
d) Okres przystąpienia do Promocji – od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. włącznie,
e) Okres trwania Promocji – wskazany w § 3 okres, w którym Uczestnikowi Promocji przysługuje
promocyjne oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym albo Koncie Oszczędnościowym Premium,
f) Promocja – promocja „3,00% na Koncie Oszczędnościowym albo na Koncie Oszczędnościowym
Premium”.
g) Rachunek płatniczy – rachunek prowadzony dla Uczestnika Promocji służący do wykonywanie
transakcji płatniczych,
h) Regulamin – regulamin Promocji,
i) 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 których Uczestnik Promocji
posiadał ten rachunek,
j) Uczestnik Promocji
– pełnoletnia osoba fizyczna, spełniająca warunki uczestnictwa określone
w niniejszym Regulaminie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością
gospodarczą lub zawodową.
§ 2. UCZESTNICY ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI
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 31.05.2019 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 31.05.2019 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 na potrzeby Promocji są
przeliczane na złote po średnim kursie NBP z każdego dnia ustalania stanu rachunku,
oraz
2) w Okresie przystąpienia do Promocji spełni jeden z poniższych warunków:
a) posiada lub zawrze z Bankiem umowę o Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium lub Eurokonto
Prestiżowe i zawrze z Bankiem pierwszą umowę o Konto Oszczędnościowe,
albo
b) posiada lub zawrze z Bankiem umowę o Konto Świat Premium lub Eurokonto Prestiżowe i zawrze
z Bankiem pierwszą umowę o Konto Oszczędnościowe Premium.
2. Uczestnik Promocji może tylko raz skorzystać z promocji „3,00% na Koncie Oszczędnościowym albo na
Koncie Oszczędnościowym Premium”, tj. w Okresie przystąpienia do Promocji może zawrzeć tylko jedną
umowę o Konto Oszczędnościowe z promocyjnym oprocentowaniem albo tylko jedną umowę o Konto
Oszczędnościowe Premium z promocyjnym oprocentowaniem, z uwzględnieniem warunków określonych
w § 2 ust. 1.
1.

3. W przypadku rachunków wspólnych, w celu skorzystania z Promocji, każdy współposiadacz musi spełnić
warunki określone w ust. 1 i 2.
§ 3. PRZEDMIOT PROMOCJI
1. Przedmiotem Promocji jest promocyjne oprocentowanie środków zgromadzonych na:
1) Koncie Oszczędnościowym Uczestnika Promocji w wysokości 3,00% (słownie: trzy procent) w skali roku
przez okres 180 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Konta Oszczędnościowego. Oprocentowanie
promocyjne jest naliczane do wysokości kwoty 30.000 złotych, a oprocentowanie salda powyżej 30.000
złotych jest naliczane w wysokości określonej w umowie o Konto Oszczędnościowe,
2) Koncie Oszczędnościowym Premium Uczestnika Promocji w wysokości 3,00% (słownie: trzy procent)
w skali roku przez okres 180 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Konta Oszczędnościowego Premium.
Oprocentowanie promocyjne jest naliczane do wysokości kwoty 100.000 złotych, a oprocentowanie
salda powyżej 100.000 złotych jest naliczane w wysokości określonej w umowie o Konto
Oszczędnościowe Premium.
2. Pozostałe zasady naliczania odsetek i ich dopisywania do salda Konta Oszczędnościowego lub Konta
Oszczędnościowego Premium określa umowa tego rachunku oraz „Regulamin rachunków bankowych Banku
Pekao S.A. dla osób fizycznych”.
3. Po upływie Okresu trwania Promocji, środki zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym lub Koncie
Oszczędnościowym Premium będą oprocentowane wg stawek oprocentowania zgodnych z obowiązującą
wówczas umową tego rachunku.
4. Promocja obejmuje tylko jedno Konto Oszczędnościowe albo Konto Oszczędnościowe Premium Uczestnika
Promocji.
§ 4. REKLAMACJE 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 Promocji.
3. 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.
4. Regulamin jest ogłaszany na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl oraz dostępny jest także
w oddziałach Banku i placówkach partnerskich Banku.
Warszawa, czerwiec 2019 r.

Bank Pekao S.A.

