
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ  DLA TWOJEJ FIRMY OD PKO 

BANKU POLSKIEGO 

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa warunki Promocji 100 zł dla Twojej firmy od PKO Banku Polskiego” dla posiadaczy PKO Konta firmowego („Regulamin 
promocji”). 

§ 2. 

Organizatorem Promocji jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 
Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł (zwana dalej „Bankiem”). 

§ 3. 

Promocja, prowadzona pod nazwą „100 zł dla Twojej firmy od PKO Banku Polskiego („Promocja”), nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w 

rozumieniu Ustawy o grach hazardowych. 

§ 4. 

Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy, który spełnia warunki udziału w 

Promocji określone w § 5 (zwany dalej „Uczestnikiem promocji”). Z promocji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy identyfikowani wg numeru NIP, 

którzy na dzień rozpoczęcia okresu promocji posiadali już w Banku otwarty rachunek bieżący.  

§ 5. 

Warunkiem udziału w promocji jest: 

1) zawarcie w okresie promocji umowy rachunku bieżącego PKO Konta Firmowego (zwanego dalej rachunkiem firmowym) wraz z kartą 

debetową, 

2) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu Promocji. 

§ 6. 

Okres promocji trwa od dnia 12.06.2017 do dnia 14.07.2017 r.  

§ 7. 

Uczestnik promocji, otrzyma premię w wysokości 100 zł jeśli w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy rachunku firmowego 

dokona płatności ZUS w kwocie co najmniej 250 zł z nowo otwartego rachunku firmowego.  

§ 8. 

Bank będzie wypłacał premię, o której mowa w § 7 na rachunek firmowy, z którego Uczestnik promocji dokona operacji, do 30 dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik promocji spełni warunki określone w § 7.      

§ 9. 

1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą otrzymana premia podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych   

w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

2. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych otrzymana premia podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w  

Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

§ 10. 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji w ramach Promocji jest Bank.  

2. Dane Uczestników promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom Promocji udostępniającym 

dane przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania. 

§ 11. 

1. Treść Regulaminu Promocji dostępna jest na stronie www.pkobp.pl i w oddziałach Banku.  

2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie. 

3. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników promocji na zasadach opisanych w Regulaminie rachunków 

bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej w ciągu 60 od daty 

zakończenia promocji.  

4. Wszelkie spory związane z Promocją mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich. 
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