ZASADY III EDYCJI PROGRAMU POLECEŃ NOWYCH KLIENTÓW „POLECAM PPRZEKORZYSTNIE”
(ZWANE DALEJ „ZASADAMI EDYCJI PROGRAMU”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

III Edycja Programu „Polecam PRZEKORZYSTNIE” (zwana dalej „Edycją Programu”) prowadzona jest w ramach
Programu „Polecam PRZEKORZYSTNIE” (zwanego dalej „Programem”). Pojęcia pogrubione w Zasadach Edycji
Programu mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie

2.

Edycja nr III Programu prowadzona jest od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w trzech, następujących
po sobie etapach:
1) 1 etap - 01.07.2020 r.– 31.12.2020 r. zarówno Polecony jak i Polecający ma możliwość przystąpienia
do Programu,
2) 2 etap - 01.07.2020 r.– 31.01.2021 r. w tym terminie Polecony jak i Polecający mają czas na spełnienie
warunków opisanych w Regulaminie Programu
3) 3 etap - Nagroda zostanie wypłacona w formie przelewu na rachunek Polecającego, do 26 lutego 2021 roku.

3.

Celem Edycji Programu jest skuteczne polecanie przez Uczestników Programu (Polecających) poniższych
Produktów lub usług Banku Pekao S.A. Nowym Klientom:
1) Konta Przekorzystnego
2) Konta Przekorzystne Biznes
3) Konta Świat Premium
- zwane dalej, każde z osobna, „Kontem”.
§ 2. WARUNKI PROGRAMU
– czyli co zrobić, aby otrzymać nagrodę

1.

Uczestnik Programu (Polecający) otrzyma Nagrodę, jeżeli łącznie zostaną spełnione niżej wymienione warunki
w ust. 2 i 3:

2.

Warunki do spełnienia do dnia 31.12.2020 r.:
a)

Nowy Klient, na stronie internetowej www.pekao.com.pl/mgm:
- oświadczy, że zapoznał się z Regulaminem oraz zaakceptował jego postanowienia przez, co przystąpił
do Programu,
- wypełni formularz przystąpienia do Programu jako Nowy Klient, w tym poda swoje: imię, nazwisko,
numer klienta w Banku, numer telefonu komórkowego i adres e-mail do kontaktu,
- wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie,
- wyrazi zgodę na kontakt telefoniczny przez Bank w celu marketingu bezpośredniego z użyciem
urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących, za pośrednictwem
telefonu,
- wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych od Banku jako administratora
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. SMS, e-mail, MMS, Bankowości
elektronicznej,
- udzieli Bankowi upoważnienia do ujawnienia wobec Polecającego tajemnicy bankowej w zakresie
informacji, iż jest Klientem Banku spełniającym warunki Programu, tj. o dokonanych przez niego jako
Nowego Klienta i przez Bank czynnościach bankowych w zakresie niezbędnym do uzyskania przez
Polecającego Nagrody,
- złoży oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z treścią informacji administratora danych
dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, co stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego
w rozumieniu RODO,

b) Nowy Klient zawrze z Bankiem umowę o Konto wraz z Kartą debetową na Stronie internetowej Banku
lub poprzez aplikację mobilną PeoPay i wpisze Kod polecenia otrzymany od Polecającego na stronie,
na której umowa jest zawierana albo podczas zawierania tej umowy w oddziale Banku poda
pracownikowi Banku wspomniany Kod polecenia.
2.

Warunki do spełnienia do dnia 31.01.2021 r.:
a) Polecający zapewni jednorazowy Wpływ na swój rachunek w wysokości min. 500 zł (z wyłączeniem
Wpłat gotówki, Wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów
i pożyczek oraz Poleceń przelewu wewnętrznego pomiędzy rachunkami własnymi),
b) Polecający wykona minimum jedną transakcję bezgotówkową za pomocą Karty debetowej wydanej
do swojego rachunku lub za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay, poprzez dokonanie zapłaty za nabywane
towary lub usługi,
c) Polecający zaloguje się co najmniej jeden raz do aplikacji mobilnej PeoPay,
d) Nowy Klient zapewni jednorazowy Wpływ na swoje Konto w wysokości min. 500 zł,
e) Nowy Klient wykona minimum jedną transakcję bezgotówkową za pomocą Karty debetowej wydanej
do swojego Konta lub za pomocą aplikacji mobilnej PeoPay, poprzez dokonanie zapłaty za nabywane
towary lub usługi,
f) Nowy Klient zaloguje się przynajmniej raz do aplikacji mobilnej PeoPay.
§ 3. NAGRODA DLA POLECAJĄCEGO
– czyli co jest nagrodą w Programie i komu się ona należy
W przypadku spełnienia przez Uczestnika Programu (Polecającego) oraz Nowego Klienta łącznie wszystkich
warunków Skutecznego Polecenia określonych w § 2 Zasadach Edycji Programu:

1. Uczestnik Programu (Polecający), którego Kod polecenia został wykorzystany przez Nowego Klienta podczas
zakładania Konta, otrzyma Nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł za Skuteczne polecenie.
2. W ramach jednej edycji programu Polecający może otrzymać maksymalnie 15 Nagród.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– czyli co jeszcze jest ważne
Zasady Edycji Programu oraz Regulamin Programu są dostępne w oddziałach Banku oraz na stronie
internetowej www.pekao.com.pl/mgm

