Regulamin promocji
„Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom”
– XIV edycja
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

§ 1. Definicje
Poniżej znajdziesz najważniejsze pojęcia, których używamy w tym dokumencie:
1. Bank – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, który jest organizatorem Promocji,
z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014843; o kapitale
zakładowym i kapitale wpłaconym w wysokości 262 470 034 zł; NIP 526-00-06-841.
2. Promocja – sprzedaż premiowa, której zasady określa Regulamin.
3. Regulamin – regulamin Promocji „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom” –
XIV edycja.
4. Okres trwania Promocji – od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.
5. Konto– rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN prowadzony w Banku.
6. Konto Przekorzystne dla młodych – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – konto
osobiste dla klientów do 26 lat.
7. Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb – rachunek oszczędnościowy dla młodych
(prowadzony na rzecz osoby małoletniej) w wieku do 18 lat.
8. Pakiet dla młodych – pakiet produktów Banku, w skład którego wchodzą: Konto
Przekorzystne dla młodych oraz Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb (jeśli w momencie
przystąpienia do Promocji go nie miałeś).
9. Uczestnik – osoba, która w dniu zawarcia w jej imieniu umowy o Konto jest w wieku od
13 lat i nie miała jeszcze 18 lat, oraz spełniała warunki określone w § 2 i 3.
10. Przedstawiciel ustawowy – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w imieniu
Uczestnika, ma pełną zdolność do czynności prawnych, której źródłem umocowania jest
ustawa lub orzeczenie sądu i która posiada Konto w Banku.
11. Nagroda – pieniądze, które przelejemy Uczestnikowi na Konto Przekorzystne dla
młodych.
12. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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.

§ 2. Uczestnik Promocji
1. Możesz być Uczestnikiem Promocji, jeśli jesteś:
a) osobą fizyczną, konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
b) obywatelem polskim i mieszkasz w Polsce,
c) w wieku co najmniej 13 lat i nie masz jeszcze 18 lat,

d) od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku nie miałeś Konta w Banku,
2. Możesz przystąpić do Promocji, gdy:
a) nie brałeś udziału w poprzednich edycjach promocji „Rodzice polecają Konto
Przekorzystne dzieciom” i „Pierwsze kieszonkowe na konto z PeoPay KIDS”,
b) Twój Przedstawiciel ustawowy w dniu przystąpienia do Promocji posiada Konto
w Banku.
3. Możesz przystąpić do Promocji tylko raz. To oznacza, że jeśli w okresie Promocji
zamkniesz Konto Przekorzystne dla młodych, a później je ponownie otworzysz – za
drugim razem nie obejmiemy Cię Promocją.

§ 3. Zasady Promocji
Nagrodę 50 zł przyznamy Ci, jeśli w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku
Twój Przedstawiciel ustawowy w Twoim imieniu, tego samego dnia spełni wszystkie
następujące warunki:
a) zawrze umowy o wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu dla młodych,
b) wyrazi zgodę na:
 przystąpienie do Promocji oraz potwierdzi zapoznanie się z Regulaminem
Promocji i jego akceptację,
 przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa
w Promocji oraz odebrania Nagrody,
c) potwierdzi, że przyjmuje do wiadomości oświadczenia z zakresu obowiązku
informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem RODO.
Oświadczenia wskazane w lit. b-c są zawarte w załącznikach do Regulaminu.
Dzień, w którym zostaną spełnione wszystkie warunki określone w lit. a-c, jest Twoim
dniem przystąpienia do Promocji.

§ 4.Warunki przyznania Nagrody
1. Każdy Uczestnik, w przypadku którego zostaną spełnione warunki udziału w Promocji,
otrzyma od Banku Nagrodę w wysokości 50 zł.
2. Każdemu uczestnikowi w ramach Promocji przysługuje jedna Nagroda.
3. Nagrodę Bank wypłaci Uczestnikowi na jego Konto Przekorzystne dla młodych.
4. Nagrodę Bank wypłaci w terminie do 24 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zostały spełnione warunki udziału w Promocji określone w Regulaminie.
5. Do dnia wypłaty Nagrody Uczestnik nie może rozwiązać umowy o żaden z produktów
wchodzących w skład Pakietu dla młodych.

§ 5. Reklamacje
Uczestnik ma prawo składać reklamacje. Bank opisuje sposoby złożenia i rozpatrywania
reklamacji w „Regulaminie składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami”.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji znajduje się w oddziałach Banku.

2. Regulamin jest jedynym dokumentem Banku, który określa zasady Promocji oraz określa
prawa i obowiązki Uczestników.
3. Promocja nie obowiązuje w Agencjach oraz Placówkach Partnerskich Banku.
4. Promocja 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 r. o grach hazardowych.
5. Kwota Nagrody wypłacona w ramach Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego
od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

