REGULAMIN PROMOCJI
„Raty 0%”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji „Raty 0%”zwanego 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 „Bankiem”.
2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady prowadzenia Promocji oraz określa prawa
i obowiązki Uczestników Promocji.
3. Celem Promocji jest promowanie wydawanych przez Bank kart kredytowych Elastyczna, zwanych dalej
„Kartami”, a pojedynczo „Kartą”.
4. Okres trwania Promocji rozpoczyna się w dniu 15 listopada 2018 r. i trwa do 31 marca 2019 roku.
§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI
W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, zwane dalej Uczestnikami Promocji (konsumenci w rozumieniu
1
art. 22 Kodeksu cywilnego), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są Posiadaczami Karty
określonej w § 1 ust. 2 i złożyły w okresie trwania Promocji dyspozycję spłaty w ratach.
§ 3. ZASADY PROMOCJI
1. Uczestnicy Promocji otrzymują promocyjne warunki cenowe w zakresie prowizji za uruchomienie spłaty
w ratach.
2. Promocyjne warunki obejmują pierwszą spłatę w 10 ratach, uruchomioną w okresie trwania Promocji
w serwisie PekaoInternet (dostępnym pod adresem www.pekao24.pl), lub w PeoPay - dla której na ekranie
uruchomienia spłaty w ratach wybrano kod promocyjny „Raty 0%”.
3. Kwota prowizji za uruchomienie spłaty w ratach, określonej w § 3 ust. 2, wynosi 0 zł w całym okresie spłaty.
4. Za spłaty w ratach rozłożone na ilość rat odmienną od określonej w § 3 ust. 2 oraz za kolejne spłaty rozłożone
na 10 rat, stawki prowizji za uruchomienie spłaty w ratach są zgodne z warunkami określonymi w Umowie
o limit kredytowy i kartę kredytową Banku Pekao S.A.
§ 4. 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.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacja o niniejszej Promocji, w tym niniejszy Regulamin, jest dostępna w jednostkach Banku oraz na
stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl
2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Wszelkie spory dotyczące Promocji, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane
przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.), Regulaminu „Karta kredytowa
Elastyczna Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych” oraz Umowy o limit kredytowy i kartę kredytową Banku
Pekao S.A.

