
 

REGULAMIN PROMOCJI 

„2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę przez 2 lata”  
(dalej: „regulamin”) 

 

§ 1. ORGANIZATOR PROMOCJI  

 

Organizatorem promocji „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę przez 2 lata”, zwanej dalej „promocją”, jest Bank 

Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 

0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; REGON: 000010205; wysokość kapitału 

zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł, zwany dalej „Bankiem”.  

 

 § 2.  CZAS TRWANIA PROMOCJI 

 

1. Promocja trwa od 1 kwietnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

2. Zakończenie promocji nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników promocji w okresie jej trwania, w związku z 

uczestnictwem w promocji.  

 

§ 3. UCZESTNICTWO W PROMOCJI 

 

1. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców – podmiotów krajowych (rezydentów), przez których w niniejszym 

regulaminie rozumie się osoby fizyczne prowadzące lub otwierające w okresie trwania promocji jednoosobową 

działalność gospodarczą, zwanych dalej „uczestnikami promocji”, którzy w okresie trwania promocji spełnią łącznie 

poniższe warunki: 

a) podpiszą z Bankiem umowę o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych, kartę debetową 

Mastercard do tego rachunku oraz bankowość elektroniczną Pekao24 dla firm; 

b) wyrażą zgody na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) 

dotyczących Banku oraz na kontakt marketingowy z ofertą Spółek z Grupy Kapitałowej, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów; 

c) wykonają w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych 

następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w 

złotych; 

d) wyrażą zgodę na przystąpienie do promocji i zaakceptują niniejszy regulamin.  

2. Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali w Banku lub w Idea Banku S.A. rachunek rozliczeniowy w 

dowolnym czasie pomiędzy 1 grudnia 2020 r. a 31 marca 2022 r. Posiadanie rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego dla osób fizycznych w Banku lub w Idea Banku S.A. nie wyklucza uczestnictwa przedsiębiorcy w 

promocji. 

 

§ 4. ZASADY PROMOCJI 

 

I. 2 000 zł PREMII DLA FIRM 

1. Uczestnik promocji, spełniający warunki określone w § 3, otrzyma następujące premie: 

Lp
. 

Za co jest naliczana premia: 
 

Wysokość premii 

1 

w okresie trwania promocji dokonanie z wykorzystaniem Profilu zaufanego dostępnego w świadczonej przez 
Bank usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 / aplikacji PeoPay, pełnej rejestracji jednoosobowej 
działalności gospodarczej w CEIDG (nadanie NIP, REGON, zgłoszenie do ZUS) oraz rozpoczęcie przez 
przedsiębiorcę działalności (status w CEIDG „aktywny”) 

200 zł 

2 

zwrot 3% od łącznej wartości miesięcznych transakcji bezgotówkowych na min. 500 zł kartą debetową 
Mastercard do konta lub aplikacją PeoPay przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po 
miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych.  Kwota 
zwrotu nie może przekroczyć 100 zł w kolejnym miesiącu kalendarzowym po dokonaniu transakcji 

max. 600 zł 

 3 
zawarcie w okresie trwania promocji umowy o terminal płatniczy

1
, pod warunkiem przyjęcia w nim, przez okres 

6 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku 
bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych, płatności na łączną kwotę min. 1 000 zł miesięcznie. 

400 zł 

4 

zawarcie pierwszej umowy o kredyt / pożyczkę lub o Leasing z Pekao Leasing lub Faktoring z Pekao 
Faktoring w okresie trwania promocji i spełnienie warunków: 

a. Uruchomienie kredytu/ pożyczki z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego 
Funduszu Inwestycyjnego do 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym 
została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych na kwotę min. 100 
000 zł   

 

600 zł  



 

lub 
b.  Wykonania minimum 1 przelewu miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej 

w okresie 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa 
rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych na łączną kwotę min. 2 000 zł miesięcznie  

lub 
c. Minimum 4 uznania na rachunku Konto Przekorzystne Biznes z tytułu wykupu wierzytelności w 

ramach zawartej umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w okresie 6 miesięcy kalendarzowych 

następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne 

Biznes w złotych.  

s. 

Premia dodatkowa dla aktywnych klientów, którzy przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto 
Przekorzystne Biznes w złotych w każdym miesiącu wykonają:  

- przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł oraz 
- przelewy (inne niż do ZUS) przez aplikację mobilną PeoPay, na łączną kwotę min. 1000 zł oraz 
- transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł kartą debetową Mastercard do konta lub aplikacją 

PeoPay 

200 zł 

     
 

      1 
premia za terminal płatniczy nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w 

następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy 

(PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna 

broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z).  

 

2. Łączna kwota premii wypłaconych za spełnienie warunków określonych w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty 2 000 zł. 

3. Premia zostanie wypłacona uczestnikowi promocji w terminie: 

a) w zakresie warunków określonych w ust. 1 pkt 1, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym przedsiębiorca wykona pierwszy przelew do ZUS,  

b) w zakresie warunków określonych w ust. 1 pkt 2, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego 

po miesiącu kalendarzowym, w którym przedsiębiorca wykona transakcje bezgotówkowe miesięcznie kartą 

debetową Mastercard do konta lub aplikacją PeoPay, 

c) w zakresie warunków określonych w ust. 1 pkt 3 – 5, do ostatniego dnia siódmego miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym została zawarta umowa Konta Przekorzystnego 

Biznes.  

4. Bank wypłaci premię na rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych uczestnika promocji po weryfikacji 

spełnienia warunków Uczestnictwa i warunków promocji określonych w Regulaminie o ile w dacie naliczenia premii 

rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych będzie aktywny i umowa o ten rachunek nie będzie w trakcie 

rozwiązania lub wypowiedzenia lub odstąpienia.  

5. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą otrzymana premia podlega opodatkowaniu na 

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). 

6. Z tytułu świadczeń, o których mowa w ust. 1, na Banku nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób 

fizycznych określone we właściwych przepisach prawa podatkowego. 

7. Bank nie odpowiada za następstwa podatkowe lub rachunkowe po stronie uczestnika promocji związane z realizacją 

świadczeń, o których mowa w ust. 1. Uczestnik promocji we własnym zakresie realizuje wszelkie ciążące na nim 

obowiązki podatkowe związane ze świadczeniami otrzymanymi w związku z udziałem w niniejszej promocji. 

8. Każdy z uczestników może skorzystać z promocji tylko raz. Rozwiązanie umowy o rachunek bieżący Konto 

Przekorzystne Biznes w złotych i ponowne jej zawarcie nie uprawnia klienta do powtórnego przystąpienia do promocji. 

 

 

II. 0 ZŁ ZA KONTO I KARTĘ 

Niezależnie od spełnienia warunków otrzymania 2 000 zł PREMII DLA FIRM opisanych w części I Bank dodatkowo bez 

żadnych warunków ustali opłatę w wysokości 0 zł za prowadzenia Konta Przekorzystnego Biznes oraz opłatę w wysokości 

0 zł za kartę debetową Mastercard wydaną do tego konta, za okres 24 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących 

po miesiącu, w którym została zawarta umowa tego konta. Po zakończeniu powyższego okresu, w którym obowiązywać 

będą promocyjne wysokości opłat, będą one pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji 

bankowych rachunku Konto Przekorzystne Biznes. 

 

§ 5. DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji, jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa (dalej „Bank”), który przetwarza dane osobowe 

uczestników takich jak imię, nazwisko, nr klienta, nazwa firmy, NIP, PKD w związku z ich udziałem w Promocji.  



 

2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 

Warszawa. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych. Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z 

przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres e-mail: IOD@pekao.com.pl, 

telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao S.A. – Centrala, ul. Grzybowska 

53/57, 00-844 Warszawa. 

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu udziału w promocji, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz 

przyznania premii. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika promocji oraz prawnie uzasadniony interes, 

jakim jest ustalenie oraz obrona ewentualnych roszczeń. 

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. W zakresie 

danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przetwarzane one 

będą do czasu wypełnienia tych obowiązków oraz do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 

administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania. 

6. Dane osobowe uczestników promocji mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora (m.in. dostawcom usług IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy  

z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. 

7. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem 

www.pekao.com.pl 

8. Z pełną informacją administratora danych można zapoznać się na stronie internetowej Banku 

https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/rodo.html.  

  

        § 6. 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/klient-biznesowy.html  

2. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym regulaminie, nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym,  

w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze 

zm.). 

3. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Banku oraz w oddziałach Banku. 

 
        § 7. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROMOCJI

2
 

 
Przystępuję do promocji.  
Zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień regulaminu promocji „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę 
przez 2 lata”.  
 
 
……………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika promocji 
 
2 w przypadku składania oświadczenia w oddziale Banku 

https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/rodo.html

