
REGULAMIN KONKURSU 
Żyjemy aktywnie „ Trzysta powodów, by płacić kartą” 

(dalej: „Regulamin”) 
 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

1. Organizatorem Konkursu „Trzysta powodów, by płacić kartą” zwanego dalej „Konkursem” 
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 28 grudnia 2012 r., zwany dalej „Organizatorem” 
lub „Bankiem”. 

2. Celem Konkursu jest promowanie płatności bezgotówkowych kartami płatniczymi, za wyjątkiem 
kart prepaid, wydanymi w systemie MasterCard i Maestro przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka 
Akcyjna, zwanych dalej ”Kartami”, a pojedynczo „Kartą”. 

3. Karty biorące udział w Konkursie zostały wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszego 
Regulaminu.  

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 Konkurs dotyczy wyłącznie płatności bezgotówkowych 
spełniających łącznie wszystkie poniższe kryteria: 

- dokonanych Kartą /Kartami,  
- dokonanych w walucie polskiej (zł), do wysokości kwoty nie mniejszej niż 20 zł każda,  
- dokonanych w punktach usługowo-handlowych lub w internecie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
- dokonanych i zaksięgowanych w Okresie trwania Konkursu, 
- niebędących żadnym z następujących rodzajów płatności: transakcjami gotówkowymi 

wypłatami gotówki z bankomatu, wypłatami gotówki lub przekazami gotówki w punktach 
usługowo-handlowych, instytucjach finansowych lub w Internecie przelewami z rachunku karty 
kredytowej, doładowaniami telefonów komórkowych, doładowaniami innych systemów 
płatniczych, transakcjami dokonanymi w biletomatach lub systemach płatniczych określonych 
jako biletomaty, automatach do gier, w kasynach, zakładach bukmacherskich, domach 
lub serwisach aukcyjnych oznaczonych w systemach organizacji płatniczych VISA 
oraz MasterCard następującymi kodami MCC: 7995, 8999, 4111, 6012, 6211, 6051, 4829, 
6010, 7993 oraz 7994, ani transakcjami zwrotu na Kartę środków za zakupiony towar 
lub usługę, 

- niebędących transakcjami, w przypadku których Uczestnik dokonał płatności przy użyciu 
Karty, a następnie otrzymał w punkcie usługowym lub handlowym zwrot całości lub części 
kwoty tych transakcji na rachunek Karty lub w gotówce,   

zwanych dalej „Transakcjami”.  
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
6. Okres trwania Konkursu: zwany w Regulaminie Okresem trwania Konkursu- rozpoczyna 

się o godz. 00:01 w dniu 9 stycznia 2017 r. i trwa do godz. 23:59  w dniu 3 marca 2017 r.  
7. Regulamin Konkursu jest regulaminem sprzedaży premiowej usług w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 

2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 
 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 
 
 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (konsumenci w rozumieniu art. 22
1
 Kodeksu 

cywilnego) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające co najmniej jedną 
Kartę, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu oraz § 4 (zwani dalej 
„Uczestnikami”). 

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.  
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora komisja złożona 

z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”).  



4. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego Komisji Konkursowej. Decyzje podlegają zaskarżeniu 
do instytucji wskazanych w § 6 ust.7 lub do sądu powszechnego. 

5. Z prac Komisji sporządzany jest pisemny protokół. Komisja pracuje na posiedzeniach niejawnych, 
w których nie biorą udziału Uczestnicy Konkursu. 
  

 
 

§ 3. NAGRODY 
 
 
 

1. W Konkursie przyznanych zostanie łącznie 300 (słownie: trzysta) nagród w postaci Monitor 
Fitness TomTom Touch o wartości jednostkowej 430 zł (słownie czterysta trzydzieści  złotych) 
każda, - zwanych dalej: „Nagrodami”. 

2. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany przez Bank Nagrody na ekwiwalent pieniężny 
ani na inną rzecz. 

3. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana w Konkursie nie więcej niż jedna Nagroda.  
4. Nagrody w Konkursie zostaną wydane do dnia 28 kwietnia 2017 roku. 
5. W przypadku, gdy okaże się, że Nagroda w Konkursie przysługiwałaby którejkolwiek z osób 

wskazanych w § 2 ust. 2, Nagroda ta zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, spełniającemu 
warunki wymienione w § 2, z zachowaniem procedury określonej w § 5 Regulaminu. 

 
 

§ 4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
 
 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie się Uczestnika w Okresie trwania Konkursu 
w jeden z następujących sposobów: 

a) na stronie internetowej www.pekao.com.pl/konkurskartowy, 
b) w każdym Oddziale Banku Pekao S.A. u pracownika Banku, 
c) w systemie bankowości internetowej Pekao24 zgodnie z ust. 3, 

 
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie we wszystkich kanałach oprócz zgłoszenia w systemie 

bankowości internetowej Pekao24 wymaga podania następujących danych: 
a) imienia i nazwiska Uczestnika, 
b) Numeru Klienta Banku danego Uczestnika (tzw. nr CIS) - jest to numer umieszczany 

w umowach z Bankiem, podawany przy logowaniu do serwisu bankowości elektronicznej 
Pekao24; informację o własnym numerze CIS można też uzyskać w każdym Oddziale 
Banku, 

c) numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego Uczestnika. 
Wszystkie wymienione dane łącznie, są niezbędne dla jednoznacznej identyfikacji Klienta 
oraz umożliwienia kontaktu w przypadku wygranej. 
Niezależnie od sposobu zgłoszenia udziału w Konkursie, do jego skutecznego dokonania 
konieczne jest również udzielenie przez osobę zgłaszającą swój udział w Konkursie, zgody 
na przetwarzanie przez Bank jej danych osobowych w celach związanych z udziałem 
w Konkursie. 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez system bankowości internetowej Pekao24, wymaga 
kliknięcia na ekranie widocznym po zalogowaniu w pole „Biorę udział” widocznym na tym ekranie. 

 
 

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD 
 

1. Z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, Nagrody przysługiwać   będą 
tym Uczestnikom, którzy w trakcie trwania Konkursu zajmą najwyższe miejsca w rankingu, 
o którym mowa w ust. 2 poniżej, pod warunkiem, że Uczestnicy ci w okresie trwania Konkursu nie 
odstąpili od umowy lub nie wypowiedzieli zawartej z Bankiem umowy o korzystanie z dowolnej 
posiadanej przez siebie Karty.  

2. Po zgłoszeniu, o którym mowa w §4, Bank dokona zliczenia Transakcji dokonanych Kartą / Kartami 
Uczestnika od początku do końca trwania Konkursu, o których mowa w ust. 1. W ciągu 10 dni 



roboczych od zakończenia Konkursu Organizator sporządzi ranking Uczestników według 
poniższych zasad: 

a) o wyższej pozycji w rankingu decydować będzie większa liczba Transakcji danego Uczestnika 
w Okresie trwania Konkursu  

b) w przypadku, gdy kilku Uczestników dokona takiej samej liczby Transakcji, wyższa pozycja 
w rankingu przysługiwać będzie Uczestnikowi, którego łączna wartość Transakcji 
jest większa,  

 
3. Uczestnik, który w rankingu zajął miejsce od 1 do 300 nabywa prawo do Nagrody. Uczestnicy, o 
których mowa w niniejszym ust. 3  zwani będą Laureatami. 
 
4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w terminie między 20 marca 2017 r. a 31 marca 2017 

r.,: 
Organizator poinformuje Laureata o wygranej telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu, 
o którym mowa w § 4 ust. 2 lit c). Organizator podejmie 5 (słownie: pięć) prób kontaktu 
telefonicznego z Laureatem. Odstęp między kolejnymi próbami wyniesie minimum 4 godziny, 
przynajmniej 2 ostatnie próby zostaną wykonane w kolejnym dniu. Z podjętych prób zostanie 
sporządzony protokół. Kontakt z Laureatem może nastąpić od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00 - 21:00, w soboty w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowa telefoniczna 
z Laureatem będzie nagrywana, o czym Laureat zostanie poinformowany na początku rozmowy. 

5. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5, Laureat poproszony będzie o: 
a) wyrażenie zgody na nagrywanie rozmowy,  
b) wskazanie Oddziału Banku, w którym odbierze on Nagrodę. 

Niewyrażenie przez Laureata zgody na nagrywanie rozmowy lub niewskazanie przez niego 
Oddziału Banku, w którym odbierze on Nagrodę oznacza utratę przez tego Laureata prawa 
do Nagrody. 

6. Nagrody zostaną przesłane na adres Oddziału Banku wskazanego przez Laureata w rozmowie 
telefonicznej, o której mowa w § 5 ust. 5.  

7. Przez niemożność nawiązania kontaktu telefonicznego, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, 
rozumie się: 

a. nieodebranie telefonu w czasie 5 (słownie: pięć) telefonicznych długich sygnałów 
przerywanych, 

b. nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej (krótkie sygnały 
przerywane), 

c. uzyskanie połączenia z pocztą głosową,  
d. nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu bądź na skutek znajdowania 

się telefonu Uczestnika poza zasięgiem sygnału operatora. 
e. odmowę wyrażenia przez Laureata zgody na nagrywanie rozmowy. 

Niemożność nawiązania kontaktu telefonicznego mimo podjęcia 5 prób połączenia 
na powyższych zasadach oznacza utratę prawa Laureata do Nagrody. 

8. Warunkiem wydania Nagrody Laureatowi jest wypełnienie i podpisanie protokołu odbioru Nagrody 
przez Laureata w Oddziale, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.  

 
 

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

  
1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnik Konkursu może składać pisemnie, na adres Bank 

Polska Kasa Opieki Pekao S.A. Departament Klienta Detalicznego, ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 
Warszawa, z dopiskiem: „Trzysta powodów, by płacić kartą”, telefonicznie za pośrednictwem 
Infolinii Banku, za pośrednictwem bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24 lub osobiście 
Doradcy Bankowemu (pisemnie lub ustnie – do protokołu). Dane adresowe Oddziałów Banku oraz 
numery telefonów, pod którymi można składać reklamacje są dostępne na stronie internetowej 
Banku www.pekao.com.pl. 

2. Bank potwierdza przyjęcie reklamacji pisemnie, na adres wskazany przez Uczestnika Konkursu 
do korespondencji lub w inny sposób uzgodniony z Uczestnikiem Konkursu.   

3. Bank rozpatruje zgłoszone reklamacje niezwłocznie po ich wpływie, w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Bank, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 3 
Bank przekazuje Uczestnikowi Konkursu informację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, 

http://www.pekao.com.pl/


które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie 
rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia 
otrzymania przez Bank reklamacji. 

5. Odpowiedzi na złożoną reklamację Bank udziela w formie pisemnej na adres do korespondencji 
Uczestnika. 

6. Uczestnik Promocji może się zwrócić o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników 
Praw Konsumenta. 

7. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
8. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo pozasądowego rozstrzygania sporów wynikłych 

na tle stosowania zasad opisanych w niniejszej Promocji poprzez wszczęcie postępowania 
przed Arbitrem Bankowym, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania mogą być wyłącznie 
spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa 
niż kwota 8.000. zł. Procedurę postępowania przed Arbitrem Bankowym reguluje Regulamin 
Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie internetowej Związku Banków 
Polskich (www.zbp.pl). 

9. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgadza się z decyzją Banku wynikającą z rozpatrzenia 
reklamacji, przysługuje mu prawo wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi do sądu 
powszechnego. 

 
 
  
 
 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 
1. Konkurs, którego 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 (Dz.U. z 2009 r., 
Nr 201 poz. 1540, z późniejszymi zmianami). 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem Banku określającym zasady prowadzenia 
Konkursu oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego. 

4. Konkurs jest ogłaszany na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zbp.pl/


 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Trzysta powodów, by płacić kartą” 

 
 
 
 
 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
 
 
 
 
Imię i nazwisko:_____________________________________ 
 
Numer CIS*:____________________________________________ 
 
Numer telefonu:  
 
 
 
 
 
 
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie przez Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank), jako administratora danych, 
moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, dla potrzeb uczestnictwa w Konkursie 
„Trzysta powodów, by płacić kartą” (Konkurs).  

 
 
*zwany też „Numerem Klienta Banku” - numer umieszczany w umowach z Bankiem, podawany 
przy logowaniu do serwisu bankowości elektronicznej Pekao24; informację o własnym numerze CIS 
można uzyskać w każdym Oddziale Banku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________      ___________________________ 
Miejscowość, data        podpis 
 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Trzysta powodów, by płacić kartą” 
 
 

POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRODY W ODDZIALE BANKU 
 

 
 
 
 
 
Imię i nazwisko:_____________________________________ 
 
Numer CIS*:____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
potwierdzam odbiór nagrody w konkursie „xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 

oraz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank), jako administratora danych, moich 
danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, w celu  realizacji Konkursu „Trzysta powodów, 
by płacić kartą” (Konkurs), tj. odbioru nagrody, w tym przekazania danych organom podatkowym. 

 
 
*zwany też „Numerem Klienta Banku” - numer umieszczany w umowach z Bankiem, podawany 
przy logowaniu do serwisu bankowości elektronicznej Pekao24; informację o własnym numerze CIS 
można uzyskać w każdym Oddziale Banku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________      ___________________________ 
Miejscowość, data        podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu „Trzysta powodów, by płacić kartą” – lista kart 
objętych konkursem  
 
 

Karty wydane do rachunku: 

 Karty z logotypem Maestro bądź MasterCard 
Karty kredytowe: 

 Karta kredytowa Flexia 

 Pekao MasterCard Credit  

 Pekao MasterCard Credit SILVER  

 Pekao MasterCard Credit GOLD 

 Karta Kredytowa Pekao/Shell 

 Złota Karta Kredytowa Pekao/Shell 

 Pekao MasterCard Fundacja Na Ratunek Dzieciom 

 Pekao MasterCard Maltańska 

 Pekao MasterCard Platinum 

 Pekao World Elite MasterCard 

Karty z odroczonym terminem płatności: 
 Eurokarta,  

 Złota Eurokarta 

 Karta Pekao/Shell 

 Złota Karta Pekao/Shell  
 


