Regulamin promocji
„Wejdź do Świata Premium z platynową kartą kredytową Mastercard
na wyjątkowych warunkach”(dalej: „Regulamin”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji „Wejdź do Świata Premium z kartą kredytową na wyjątkowych warunkach”, zwanej
dalej „promocją” jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57,
00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON:
000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł, zwany dalej „Organizatorem”
lub „Bankiem”.
2. Celem promocji jest rozpowszechnianie wydawanych przez Bank kart kredytowych dla klientów indywidualnych,
wymienionych w pkt 3 poniżej ,zwanych dalej „kartami”, a pojedynczo „kartą”.
3. Kartami biorącymi udział w Promocji są karty kredytowe Pekao MasterCard Platinum.
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 05.07.2019r. i trwa do dnia 30.09.2019r.
§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI
Uczestnikiem promocji („Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła jednocześnie
następujące warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiada „Konto Świat Premium” jako Posiadacz lub Współposiadacz,
c) na dzień 05.07.2019 r. nie posiadała w Banku karty kredytowej Pekao MasterCard Credit Gold, Pekao VISA
Credit Gold ani Pekao MasterCard Platinum, jako Posiadacz karty,
d) w okresie trwania promocji złożyła wniosek o wydanie karty kredytowej,
e) wyrazi zgodę na otrzymywanie zmian do umów/ regulaminów oraz Taryfy prowizji i opłat bankowych dla
klientów detalicznych w formie elektronicznej (w Pekao24 lub na adres e-mail, jeśli klient nie korzysta z
Pekao24) w zakresie karty objętej niniejszą promocją.
§ 3. ZASADY PROMOCJI
1. W ramach promocji Uczestnik otrzymuje zwolnienie z opłaty za obsługę karty kredytowej (opłaty rocznej
za kartę posiadacza lub użytkownika ) w całym okresie trwania umowy o limit kredytowy i kartę
kredytową, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku rozwiązania umowy „Konta Świat Premium”, począwszy od najbliższego terminu pobrania opłaty
za obsługę karty kredytowej objętej promocją, będzie pobierana opłata za obsługę karty kredytowej (opłata
roczna za kartę posiadacza/użytkownika) zgodnie z obowiązującą „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla
klientów detalicznych”.
§ 4. RZECZYWISTA ROCZNA STOPA OPROCENTOWANIA
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao Mastercard Platinum w
wysokości 18 000 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi 10,36%, przy przyjęciu założeń, że:
- przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
- spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych
stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego, nie mniej niż 50 zł,
- oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym.
Przy przyjęciu powyższych założeń:
- całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 10 950,81 zł,
- całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 950,81 zł i obejmuje: odsetki (950,81 zł) oraz opłaty roczne
za kartę (0 zł),
- okres kredytowania wynosi 51 miesięcy.
Kalkulacje zostały dokonane na dzień 26.06.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.
§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
W zakresie składania i rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu składania
i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacja o promocji i Regulamin są dostępne również w jednostkach Banku.
2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu Kart
Kredytowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych oraz umowy o limit kredytowy i kartę kredytową Banku Pekao
S.A.
4. Obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca konsumentowi korzystanie z karty płatniczej kredytowej,
umożliwiająca dokonywanie płatności z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty,
wypłaty gotówki i przelewy wewnętrzne, w ramach ustalonego przez bank limitu kredytowego.

