
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „0 zł za prowadzenie konta, obsługę karty i bankomaty na rok ” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Nasza promocja trwa od 04 stycznia  2021 r. do 31 marca 2021 r. (okres trwania promocji). 

2. Organizatorem Promocji jesteśmy my, czyli Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem”. 

Mamy siedzibę w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (kod pocztowy: 00-844).  Pozostałe nasze dane to:  

 KRS: 0000014843, Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

 NIP: 526 00 06 841,  

 wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.   

§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI – czyli, kto może wziąć udział w naszej promocji 

Możesz skorzystać z naszej promocji, jeśli:  

a) jesteś pełnoletnią osobą fizyczną,  

b) masz pełną zdolność do czynności prawnych,  

c) mieszkasz w Polsce,  

d) nie jesteś pracownikiem Banku Pekao S.A.,  

e) pomiędzy 4 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r. otworzysz Konto Przekorzystne wraz kartą debetową: 

 w oddziałach Banku Pekao S.A., w tym w byłych oddziałach Idea Bank S.A. lub 

 pod adresem internetowym, na który zostaniesz przekierowany/a ze strony Idea Bank S.A. lub 

systemu bankowości elektronicznej /aplikacji mobilnej (usługi bankowości elektronicznej) 

dawnego Idea Bank S.A. lub z wiadomości wysłanej w formie elektronicznej przez Bank Pekao 

S.A.,  

podając kod rekomendacyjny „powitanie” w dedykowanym miejscu na wspomnianej stronie 

internetowej Banku Pekao S.A. lub pracownikowi w oddziale Banku Pekao S.A., 

f) jesteś nowym klientem Banku Pekao S.A., czyli takim, który na dzień 31 grudnia 2020 roku nie był Klientem 

Banku Pekao S.A., 

g) jesteś Klientem Idea Bank S.A., 

h) do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne, o 

którym mowa pod lit. e,. wyrazisz Bankowi Pekao S.A. następujące zgody:  

 zgodę na marketing produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem i 

profilowanie w tym celu,  

 zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pośrednictwem kanałów elektronicznych,  

 zgodę na marketing podczas rozmowy telefonicznej, 

i) do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne, o 

którym mowa pod lit. e, (w oddziale byłego Idea Bank S.A. lub na infolinii byłego Idea Bank S.A.) wypowiesz 

lub rozwiążesz umowy wszystkich wymienionych niżej produktów/usług otwartych w  Idea Bank S.A., o ile 

te produkty/usługi posiadasz: 

- rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, 

- karta płatnicza debetowa, 

- rachunek oszczędnościowy 

- usługa bankowości elektronicznej, 

j) jeżeli posiadasz lokaty (będące rachunkami bankowymi) otwarte w Idea Bank S.A., do ostatniego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne złożysz dyspozycję zmiany 

numeru rachunku bankowego wskazanego do rozliczenia posiadanych lokat otwartych w Idea Bank S.A. 

po  ich zakończeniu, na numer rachunku Konta Przekorzystnego, o którym mowa pod lit. e. 

§ 3. PRZEDMIOT PROMOCJI – czyli co możesz zyskać w promocji 

W Promocji masz możliwość otwarcia Konta Przekorzystnego wraz z kartą debetową o poniższych parametrach: 

1. Okres obowiązywania warunków cenowych określonych w ust. 2-4: 12 miesięcy od zawarcia umowy o Konto 

Przekorzystne,  

2. Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego Konto Przekorzystne obniżona do 0 zł – bez konieczności 

spełnienia warunków do obniżenia opłaty (wskazanych w Taryfie)  

3. Opłata za obsługę karty debetowej do Konta Przekorzystnego obniżona do 0 zł – bez konieczności spełnienia 

warunków do obniżenia opłaty (wskazanych w Taryfie)  



 

 

4. Opłata za wypłaty gotówki kartą debetową do Konta Przekorzystnego ze wszystkich bankomatów obniżona do 

0 zł – bez konieczności spełnienia warunków do obniżenia opłaty (wskazanych w Taryfie)  

§ 4.  INNE ZASADY SKORZYSTANIA Z PROMOCJI – czyli jak otworzysz konto z kartą  

1. Konto Przekorzystne na warunkach promocyjnych otworzyć można w Pekao24 oraz w oddziale Banku. 

2. Promocja dotyczy wyłącznie pierwszego Konta Przekorzystnego otwartego w ramach Promocji. 

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Banku dotyczącymi otwarcia rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego w okresie trwania promocji – jeśli spełnisz warunki opisane w Regulaminie i w regulaminie 

innej promocji Banku dotyczącej otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – korzystasz tylko z tej 

promocji, której warunki spełniłeś wcześniej.  

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - czyli co jeszcze warto wiedzieć 

1. W zakresie składania i rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu składania i 

rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami”, który 

dostępny jest na naszej stronie internetowej https://www.pekao.com.pl/o-banku/reklamacje/klient-

indywidualny.html 

2. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie są grą losową, ani zakładem 

wzajemnym, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 847 ze zm.). 

3. Ten Regulamin określa zasady prowadzenia promocji oraz Twoje prawa i obowiązki.  

4. W  zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu „Rachunki 

Bankowe Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych”. 

 

Słownik – czyli co oznaczają użyte w tekście pojęcia 

 

1. Poniżej znajdziesz najważniejsze pojęcia, których używamy w tym dokumencie:  

a) Promocja – akcja, której zasady określa Regulamin,  

b) Regulamin – Regulamin Promocji „0 zł za prowadzenie konta, obsługę karty i bankomaty na rok” 

e) Klient Idea Bank S.A.– osoba, którą w dniu zawarcia, w ramach Promocji, umowy o Konto Przekorzystne wiązała 

umowa zawarta z dawnym Idea Bank S.A. o jakąkolwiek usługę bankową, w tym również jako osobę fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą 

f) Klient Banku Pekao S.A. – osoba, którą w dniu 31.12.2020 r. łączyła z Bankiem Pekao S.A. umowa o jakąkolwiek 

usługę Banku Pekao S.A.. 

g) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz 

konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji 

płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta 

h) obsługa karty debetowej - usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jeżeli kwota każdej 

transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika 

i) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia 

umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy 

j) serwis internetowy Pekao24 – część usługi bankowości elektronicznej, czyli usługi polegającej na dostępie do 

rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiającej sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla 

płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju 

dyspozycji do rachunku  

k) Taryfa – Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych Banku Pekao S.A. 
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