РЕГЛАМЕНТ АКЦІЇ
"Надпереваги з Банком Pekao S.A. - отримайте 50 PLN у подарунок"
Організатором Акції "Надпереваги з Банком Pekao S.A. - отримайте 50 PLN на старт"
є банк Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna зі штаб-квартирою за адресою: м. Варшава, вул. Гжибовска, 53/57,
зареєстрований за номером KRS [Національний судовий реєстр]: 0000014843, у Реєстрі підприємців, який веде Районний суд
для столичного міста Варшави у Варшаві, XII Господарський відділ Національного судового реєстру; NIP [ІПН]: 526-00-06-841;
розмір статутного капіталу та сплаченого капіталу: 262 470 034 польських злотих станом на 15 січня 2018 р., далі іменований
"Банк".
§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Фрази, що використовуються в цьому Регламенті, мають таке значення:
a) Дата приєднання до Акції – дата з проміжку Періоду приєднання до Акції, коли Учасник відкриє рахунок "Konto
Przekorzystne" у Банку
b) Картка – дебетова платіжна картка, видана для рахунку "Konto Przekorzystne"
c) Konto Przekorzystne – ощадно-розрахунковий рахунок, відкритий у Банку
d) Премія – 50 PLN, що виплачуються один раз у формі переказу на рахунок Учасника "Konto Przekorzystne";
e) Акція – "Надпереваги з Банком Pekao S.A. - отримайте 50 PLN на старт"
f)
Власник – особа, з якою Банк уклав договір про відкриття ощадно-розрахункового рахунку
g) Регламент – регламент Акції
h) Учасник Акції/Учасник – фізична особа, яка проживає на території Республіки Польща і на момент укладення договору
i)

має повних 18 років, має повну правоздатність і відповідає умовам, викладеним у § 2 п. 1,
Період приєднання до Акції - від 00:00 год. 31.12.2018 р. до 24:00 год. 31.03.2019 р., з урахуванням п. 2 нижче.

2. Банк має право скоротити Період приєднання до Акції, якщо кількість Учасників досягне 2000 - у цьому випадку інформація про
скорочення зазначеного періоду буде доступна у відділеннях
3. Акція поширюється на вибрані відділення банку Pekao S.A. і не діє в агентствах та партнерських відділеннях Банку.
§ 2. УЧАСНИКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
1. З урахуванням інших положень Регламенту, Учасником Акції може бути особа, яка в Період приєднання до Акції відповідає
всім наведеним нижче умовам:
a) на дату початку Акції не має в Банку іншого ощадно-розрахункового рахунку у PLN,
b) надасть працівнику Банку акційний купон,
c) відкриє рахунок "Konto Przekorzystne" разом з карткою
d) не була учасником інших акцій, проведених Банком: «100 PLN за придбання страхового полісу цивільно-правової
відповідальності у PZU»; «До 100 PLN повернення за рахунки за мобільний телефон», «Відкрийте рахунок "Konto
Przekorzystne" разом з мультивалютною карткою MasterCard і отримайте 100 PLN – акція для клієнтів PZU, що мають
страховий поліс для подорожуючих "Wojażer"»; «Відкрийте рахунок "Konto Przekorzystne" разом з карткою та отримайте
100 PLN».
2. Учасник приєднується до Акції на умовах, зазначених у даному Регламенті, на Дату приєднання до Акції.
3. Учасник може скористатися Акцією тільки один раз.
4. Співробітники Банку не можуть брати участь у Акції.
§ 3. УМОВИ УЧАСТІ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ВИПЛАТИ ПРЕМІЇ
1. Отримання Учасником Премії залежить від виконання ним протягом Періоду приєднання до Акції всіх умов, викладених у § 2
п. 1
2. Виплата Премії відбудеться до 20 числа місяця, що слідує за місяцем, в якому Учасник приєднався до Акції, - відкрив рахунок
"Konto Przekorzystne", але не пізніше, ніж до 20.04.2019 року, у формі переказу на рахунок "Konto Przekorzystne", відкритий
Учасником протягом Періоду приєднання до Акції.
§ 4. СКАРГИ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Принципи подачі та розгляду скарг визначаються в "Регламенті про подання та розгляд скарг клієнтів Банку Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna, які є споживачами", що становить додаток до Регламенту.
2. Даний Регламент є єдиним документом Банку, який визначає правила проведення Акції та визначає права й обов'язки
Учасників.
3. Акція діє у вибраних відділеннях Банку відповідно до § 1 п. 3.
4. Акція, умови якої викладені в даному Регламенті, не є грою випадку, лотереєю, взаємною ставкою або рекламною лотереєю,
результат яких залежить від випадку у розумінні ст. 2 Закону від 19 листопада 2009 р. "Про азартні ігри".
5. Премії, що виплачуються в рамках Акції на підставі ст. 21 п. 1 пп. 68 Закону від 26 липня 1991 р. "Про податок з доходів
фізичних осіб", не оподатковуються прибутковим податком.
Варшава, 2018 р.

Bank Pekao S.A.

