REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ
„100 PLN za zakup polisy OC w PZU S.A.”
Organizatorem Oferty Specjalnej „100 PLN za zakup polisy OC w PZU S.A.” 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 25 stycznia 2018 r., zwany dalej Bankiem.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zwrotom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
a) Dzień przystąpienia do Oferty Specjalnej – dzień w Okresie przystąpienia do Oferty Specjalnej, w którym Uczestnik okaże
w oddziale Banku lub w Agencji Banku dokument poświadczający zawarcie Umowy Polisy OC w PZU S.A.,
b) Karta – karta płatnicza debetowa wydana do Konta Przekorzystnego,
c) Konto Przekorzystne – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w Banku na rzecz jednego lub dwóch posiadaczy,
d) Nagroda – uznanie jednorazowo Konta Przekorzystnego Uczestnika kwotą 100 PLN,
e) Oferta Specjalna – oferta specjalna „100 PLN za zakup polisy OC w PZU S.A.”,
f) PeoPay – aplikacja mobilna Banku umożliwiająca uzyskiwanie informacji o rachunkach, dokonywanie transakcji, składanie
dyspozycji i oświadczeń woli, funkcjonująca w ramach usługi Pekao24,
g) Polisa OC w PZU S.A. – obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
zawarte przez Uczestnika Oferty Specjalnej jako właściciela pojazdu mechanicznego z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna Numer KRS: 0000009831,
h) Regulamin – regulamin Oferty Specjalnej „100 PLN za zakup polisy OC w PZU S.A.”,
i) Średnie miesięczne saldo – suma sald rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN według stanu na koniec dni danego
miesiąca podzielona przez liczbę dni tego miesiąca,
j) Uczestnik Oferty Specjalnej / Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym
Regulaminie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Okres spełniania warunków Oferty Specjalnej – 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca kalendarzowego
po miesiącu, w którym przypada Dzień przystąpienia do Oferty Specjalnej.
3. Okres przystąpienia do Oferty Specjalnej – od 25.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Bank ma prawo do skrócenia Okresu przystąpienia do
Oferty Specjalnej gdy liczba Uczestników osiągnie 25 000 – w takim przypadku Bank powiadomi o skróceniu wspomnianego okresu
niezwłocznie na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl i w Oddziałach Banku. Prawo to nie przysługuje Bankowi wobec
Uczestnika, jeśli Bank nie skorzystał z niego do chwili okazania przez tego Uczestnika dokumentu poświadczającego zawarcie
Umowy Polisy OC w PZU S.A., zgodnie z ust. 1 lit. a.
4. Oferta Specjalna obowiązuje we wszystkich oddziałach Banku i w Agencjach Banku.
§ 2. UCZESTNICY OFERTY SPECJALNEJ
1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Uczestnikiem Oferty Specjalnej może zostać osoba, która w Okresie
przystąpienia do Oferty Specjalnej zawrze z Bankiem umowę o Konto Przekorzystne i spełnia co najmniej jeden z poniższych
warunków:
a) do 31.12.2017 r. nie zawarła umowy o żadną usługę Banku,
b) od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. nie posiadała w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN,
c) od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. posiadała w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN, na którym, w każdym
miesiącu tego okresu Średnie miesięczne saldo wynosiło od 0 PLN do 50 PLN.
2. Uczestnik przystępuje do Oferty Specjalnej na zasadach niniejszego Regulaminu w Dniu przystąpienia do Oferty Specjalnej. W dniu
okazania przez Uczestnika dokumentu poświadczającego zawarcie Umowy Polisy OC w PZU S.A. Bank wydaje Uczestnikowi
poświadczenie tego okazania.
3. Uczestnik może tylko raz skorzystać z Oferty Specjalnej.
4. Pracownik Banku nie może zostać Uczestnikiem.
§ 3. WARUNKI UDZIAŁU W OFERCIE SPECJALNEJ ORAZ WYPŁATY NAGRODY
1. Aby nabyć prawo do Nagrody Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) posiadać Konto Przekorzystne w całym Okresie spełniania warunków Oferty Specjalnej,
b) w terminie od 01.01.2018 do końca Okresu przystąpienia do Oferty Specjalnej dokonać zakupu lub odnowienia Polisy OC w PZU
S.A. dotyczącej pojazdu mechanicznego, którego Uczestnik jest właścicielem, składkę OC ze składką minimum 200 PLN oraz
okazać w oddziale Banku dokument poświadczający zawarcie Umowy Polisy OC w PZU S.A.,
c) w każdym z 6 miesięcy kalendarzowych w Okresie spełniania warunków Oferty Specjalnej zapewnić na Koncie Przekorzystnym
Uczestnika jednorazowy wpływ min 500 PLN z tytułu wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń (z wyłączeniem wpłat
gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy
rachunkami własnymi) i dokonać w ciężar tego rachunku min. 1 transakcji bezgotówkowej przy użyciu Karty lub aplikacji PeoPay.
2. Wypłata Nagrody nastąpi po spełnieniu warunków Oferty Specjalnej, w formie uznania Konta Przekorzystnego Uczestnika kwotą
Nagrody. Uznanie rachunku Uczestnika kwotą Nagrody będzie dokonane jednorazowo do końca miesiąca kalendarzowego
następującego po Okresie spełniania warunków Oferty Specjalnej właściwym dla Uczestnika.
§ 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”.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem Banku określającym zasady prowadzenia Oferty Specjalnej oraz określa prawa i
obowiązki Uczestników.
3. Oferta Specjalna jest ogłaszana na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl, a jej Regulamin dostępny jest także w oddziałach
Banku.
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