
 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Odbierz plecak z kartą kredytową Mastercard” 
(dalej: „regulamin”) 

 
 

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem promocji „Odbierz plecak z kartą kredytową Mastercard” zwanej dalej „promocją”, jest Bank Polska 
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i 
kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł zwany dalej „Bankiem”. 

2. Celem promocji jest zachęcenie klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu § 3 ust. 1 regulaminu, do 
wnioskowania o kartę kredytową Mastercard wydawaną przez Bank klientom będącym przedsiębiorcami, zwaną dalej 
„kartą”. 

3. Promocja, z zastrzeżeniem ust. 4, trwa od 11 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. i obejmie 2 000 
przedsiębiorców, którzy jako pierwsi spełnią warunki określone w § 3 ust. 2 regulaminu.    

4. Bank zakończy promocję, gdy liczba uczestników promocji spełniających warunki określone w § 3 ust. 2 osiągnie  
2 000 – w takim przypadku Bank niezwłocznie powiadomi o zakończeniu promocji na stronie internetowej banku: 
www.pekao.com.pl.  

5. Promocja ma zasięg ogólnopolski. 
 

§ 2. DANE OSOBOWE 
 

1. Bank jest administratorem danych osobowych uczestników promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 
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 i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej promocji. 

2. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a 
także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez organizatora w związku niniejszą promocją. 

 
§ 3. UCZESTNICY PROMOCJI 

 
1. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których w niniejszym regulaminie rozumie się osoby fizyczne 

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie, zwanych dalej „uczestnikami 
promocji”. 

2. Uczestnikami promocji mogą być przedsiębiorcy o rocznych przychodach netto ze sprzedaży w wysokości poniżej 5 
mln zł, którzy spełnią łącznie poniższe warunki: 
 a) na dzień rozpoczęcia promocji nie posiadają karty kredytowej Banku wydawanej przedsiębiorcom,   

        b) w okresie promocji: 
ba) otrzymają pozytywną decyzję o wydaniu karty, 
bb) podpiszą z Bankiem umowę o kartę kredytową MOTO Biznes lub kartę kredytową MasterCard Business 

DUO Komfort,  
 c) dokonają minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą, o której mowa w pkt. 2 bb lub ApplePay, do którego 

podłączona zostanie karta, w ciągu 45 dni od dnia zawarcia umowy o kartę.      
 
 

§ 4. ZASADY PROMOCJI 
 

1. Uczestnik promocji, który spełni warunki określone w § 3 ust. 2 otrzyma plecak z kieszenią na laptopa. 
2. Plecak nie podlega wymianie na inne przedmioty lub na ekwiwalent pieniężny. 
3. Liczba plecaków w promocji jest ograniczona i wynosi 2000 sztuk.  
4. Uczestnik promocji może otrzymać maksymalnie jeden plecak bez względu na liczbę wnioskowanych kart. 
5. Plecak zostanie przesłany na adres korespondencyjny uczestnika promocji, widniejący w systemach informatycznych 

Banku najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano transakcji bezgotówkowej 
kartą lub Apple Pay. 
 
 

        § 5. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji określa regulamin rozpatrywania reklamacji Klientów Biznesowych i 

Korporacyjnych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dostępny na stronie internetowej: 
https://www.pekao.com.pl/o-banku/reklamacje.html 
 



 

2. Promocja, której 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 2018 r., poz. 165 j.t., z późniejszymi zmianami). 

3. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Banku oraz w placówkach Banku.  
4. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady prowadzenia promocji oraz określa prawa i obowiązki 

uczestników promocji. 
 

 
 

Warszawa, dn. 10 stycznia 2019 r. 


