
 

 
REGULAMIN PROMOCJI 
 „Lokata PeoPay MAX”  

 
 

 

Nasza Promocja trwa od 19 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.  

Jej organizatorem jesteśmy my, czyli Bank Pekao S.A. 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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

 NIP: 526 00 06 841, 

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

 

Niektóre wyrazy w Regulaminie są pogrubione. Oznacza to, że zdefiniowaliśmy je w słowniku – 

znajdziesz go na końcu tego dokumentu. 

 

I. Uczestnicy Promocji 

- czyli, kto może wziąć udział w naszej Promocji 

 

Możesz skorzystać z naszej promocji, jeśli:  

a) jesteś pełnoletnią osobą fizyczną, konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 

b) masz pełną zdolność do czynności prawnych,  

c) mieszkasz w Polsce,  

oraz spełnisz warunki określone w pkt 1 cz. III Warunki skorzystania z lokaty. 

 

II. Przedmiot Promocji 

- czyli co zyskujesz przystępując do niej 

 

W ramach tej oferty możesz otworzyć lokatę promocyjną „Lokata PeoPay MAX” o poniższych 

parametrach: 

a) okres lokaty: 3 miesiące, 

b) waluta lokaty: PLN, 

c) minimalna kwota lokaty: 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), 

d) maksymalna kwota lokaty: 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), 

e) oprocentowanie lokaty: stałe, w wysokości 5,0% w skali roku, 

f) rodzaj lokaty: lokata nieodnawialna. 

 

III.  Warunki skorzystania z lokaty 

– czyli jak otworzysz „Lokatę PeoPay MAX” 

 

1. Będziesz mógł otworzyć lokatę promocyjną, jeśli spełniasz wszystkie warunki określone w cz. I 

Uczestnicy Promocji oraz na Dzień Przystąpienia do Promocji: 

a) posiadasz aktywną Aplikację PeoPay (wersja nie wcześniejsza niż 4.0) lub ją aktywujesz, 

b) złożyłeś lub złożysz wszystkie oświadczenia w zakresie wyrażenia zgód marketingowych 

obejmujące:  

i. zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, 

ii. zgodę na nawiązanie kontaktu telefonicznego lub używanie automatycznych systemów 

wywołujących, w celu marketingu bezpośredniego,  

iii. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, przez Spółki z Grupy 

Kapitałowej, w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Spółek z Grupy 

Kapitałowej jako administratorów,  



 

iv. zgodę na otrzymywanie informacji handlowo - marketingowych od Spółek z Grupy 

Kapitałowej, jako administratorów, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,  

v. zgodę na kontakt telefoniczny przez Spółki z Grupy Kapitałowej w celu marketingu 

bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów 

wywołujących. 

Zgody są dobrowolne i możesz je w dowolnym momencie wycofać w zakładce Ustawienia --> 

Zgody i oświadczenia. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

c) zrezygnowałeś lub zrezygnujesz z otrzymywania wyciągów ze wszystkich swoich rachunków 

prowadzonych w Banku w formie papierowej i będziesz korzystał z  wyciągów elektronicznych 

dostępnych w serwisach usługi Pekao24 określonych w Wykazie Funkcji Serwisów oraz wyraziłeś 

lub wyrazisz zgodę na dostarczanie przez Bank informacji o zmianach postanowień umownych  

i innych informacji dotyczących wszystkich Twoich rachunków za pośrednictwem serwisów usługi 

Pekao24 określonych w Wykazie Funkcji Serwisów lub poczty elektronicznej na podany adres  

e-mail.  

2. Lokatę udostępnimy Uczestnikowi Promocji między 3 a 5 dniem roboczym po dniu spełnienia 

wszystkich warunków określonych w pkt 1 cz. III Warunki skorzystania z lokaty. Jeśli spełniałeś 

wszystkie warunki na dzień startu promocji, czyli 19 maja 2022 r., to lokatę będziesz miał dostępną już 

od pierwszego dnia promocji czyli od 19 maja 2022 r. 

3. Lokata będzie dostępna wyłącznie w Aplikacji PeoPay (wersja nie starsza niż 4.0).  

4. Będziesz mógł otworzyć lokatę do 30 czerwca 2022 r. (włącznie). W przypadku klientów, którzy 

spełnią warunki określone w pkt  1 cz. III Warunki skorzystania z lokaty w okresie  24 – 30 czerwca 

2022 r., zawarcie umowy lokaty będzie dostępne dłużej -  do 10 lipca 2022 r. (włącznie). 

5. W okresie trwania promocji możesz otworzyć tylko jedną „Lokatę PeoPay MAX”. 

6. Jeśli zamkniesz lokatę przed terminem jej wymagalności, nie będziesz mógł założyć kolejnej lokaty  

na warunkach opisanych w tym Regulaminie, a zamknięta lokata nie będzie podlegała 

oprocentowaniu za cały okres umowny. 

IV. Postanowienia końcowe 

– czyli co jeszcze jest ważne 

  

1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdziesz w „Regulaminie składania i rozpatrywania 

reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami”.  

2. Regulamin jest dokumentem Banku określającym zasady prowadzenia Promocji oraz określa  

prawa i obowiązki Uczestników Promocji. 

3. Klienci nie spełniający warunków opisanych w pkt 1 cz. III Warunki skorzystania z lokaty podlegają 

ofercie lokat standardowych. 

4. Masz prawo dochodzić swych roszczeń według ogólnych przepisów prawa. 

5. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

6. Informacja o Promocji, w tym jej Regulamin są dostępne na stronie internetowej Banku 

www.pekao.com.pl oraz w oddziałach Banku. 

Słownik 

– czyli co oznaczają użyte w tekście pojęcia 

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze pojęcia, których używamy w tym dokumencie: 

a) Aplikacja PeoPay – aplikacja mobilna, część usługi bankowości elektronicznej, umożliwiająca 

uzyskiwanie informacji o rachunkach, dokonywanie transakcji, składanie dyspozycji i oświadczeń woli 

w ramach Pekao24, oraz autoryzację i uwierzytelnianie, 

b) Bank/My – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

c) Dzień przystąpienia do Promocji – dzień, w którym Uczestnik Promocji wypełnił warunki 

wymienione w pkt 1 cz. III Warunki skorzystania z lokaty. Uczestnik Promocji może przystąpić  

do Promocji między 19 maja 2022 r. a 30 czerwca 2022 r. (włącznie), 

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


 

d) lokata/lokata promocyjna – „Lokata PeoPay MAX”, z promocyjnym oprocentowaniem na 

warunkach określonych tym Regulaminem, 

e) Pekao24 – usługa bankowości elektronicznej polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez 

Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności 

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

dyspozycji do rachunku, 

f) Promocja – promocja, której zasady określa ten Regulamin, 

g) Regulamin – Regulamin Promocji „Lokata PeoPay MAX”, 

h) Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna, spełniająca warunki uczestnictwa określone w tym 

Regulaminie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością 

gospodarczą lub zawodową. 

 

Pojęcie usługi bankowości elektronicznej zostało użyte w znaczeniu określonym przez Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych 

powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U. 2017 poz. 1437), których definicje znajdują się na stronie 

www.pekao.com.pl/definicje. 

 


