REGULAMIN PROMOCJI
„Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom”-

VI edycja

Organizatorem Promocji „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom”- VI edycja 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 15 stycznia 2018 r.
zwany dalej Bankiem.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
a) Dzień przystąpienia do Promocji – dzień w Okresie przystąpienia do Promocji, w którym Uczestnik otworzy Konto Przekorzystne dla
Młodych w Banku.
b) Konto Przekorzystne dla Młodych/Konto, – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN, prowadzony w Banku Pekao S.A. dla
posiadaczy, którzy nie ukończyli 26 roku życia,
c) Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb – rachunek prowadzony na rzecz małoletniego dziecka do momentu ukończenia przez
niego 18 lat,
d) Nagroda – nagroda 50 zł przyznawana Uczestnikowi jednorazowo w postaci przelewu na Konto Przekorzystne dla Młodych,
e) Promocja – „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom” – VI edycja
f)
Regulamin – regulamin Promocji „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom”- VI edycja,
g) Uczestnik Promocji/Uczestnik – osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub będąca polskim
obywatelem w wieku 9 – 17 lat (ukończone 9 lat i nie ukończone 18 lat), w imieniu której umowę Konta Przekorzystnego dla
Młodych zawiera jej Przedstawiciel ustawowy oraz spełniająca warunki określone w § 2
h) Okres przystąpienia do Promocji - od godz. 00:00 w dniu 01.07.2019 r. do godz. 24:00 w dniu 31.08.2019 r. z zastrzeżeniem ust. 2
poniżej.
i)
Przedstawiciel ustawowy – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w imieniu Uczestnika, mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, której źródłem umocowania są inne zdarzenia prawne niż czynność prawna reprezentowanego, tj. udzielenie
przez niego pełnomocnictwa i która posiada w Banku Pekao S.A. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
j)
Przedstawiciel - każdy z rodziców osoby małoletniej - jeśli posiadają władzę rodzicielską
2. Bank ma prawo do skrócenia Okresu przystąpienia do Promocji, gdy liczba Uczestników osiągnie 20 000 – w takim przypadku
informacja o skróceniu wspomnianego okresu będzie dostępna w Oddziałach.
3. Promocja obowiązuje w oddziałach Banku Pekao S.A. natomiast nie obowiązuje w Agencjach oraz Placówkach Partnerskich Banku.
§ 2. UCZESTNICY OFERTY SPECJALNEJ
1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Uczestnikiem Promocji może zostać osoba, która w Okresie przystąpienia do
Promocji spełni łącznie poniższe warunki:
a) na dzień rozpoczęcia promocji nie posiada innego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PLN w Banku,
zastrzeżeniem, że Przedstawiciel ustawowy Uczestnika posiada w Banku Pekao S.A. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
b) na dzień rozpoczęcia promocji rachunek oszczędnościowy Mój Skarb:
a. jest prowadzony na rzecz Uczestnika,
b. lub jest otworzony w tym samym dniu co Konto
c) Przedstawiciel ustawowy Uczestnika zawrze umowę Konto Przekorzystne dla Młodych w jego imieniu.
2. Uczestnik przystępuje do Promocji na zasadach niniejszego Regulaminu w Dniu przystąpienia do Promocji.
3. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz.
4. Pracownik Banku i ich dzieci nie mogą brać udziału w Promocji.
§ 3. WARUNKI UDZIAŁU W OFERCIE SPECJALNEJ ORAZ PRZYZNANIA NAGRODY
1. Uzyskanie przez Uczestnika Nagrody zależy od spełnienia przez niego, w Okresie przystąpienia do Promocji, łącznie warunków
określonych w § 2 ust. 1.
2. Wypłata Nagrody nastąpi w terminie do 24 dnia miesiąca następującego po miesiącu w których Uczestnik przystąpił do promocji –
otworzył rachunek Konto Przekorzystne dla młodych jednak nie później niż do 24.09.2019 roku, w formie uznania Konta
Przekorzystnego otwartego przez Uczestnika w Okresie przystąpienia do Promocji Nagrodą.
§ 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” będący załącznikiem do Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem Banku określającym zasady prowadzenia Promocji oraz określa prawa i obowiązki
Uczestników.
3. Promocja jest ogłaszana w oddziałach Banku wskazanych w § 1 pkt. 3.
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.
5. Nagrody wypłacone w ramach Promocji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, są wolne od podatku dochodowego.
Warszawa, 2019 r.
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