REGULAMIN PROMOCJI
„Promocja 8,00%
na Koncie Oszczędnościowym albo na Koncie Oszczędnościowym Premium”
Nasza Promocja trwa od 17 października 2022 r. do 9 stycznia 2023 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
1. Możesz wziąć udział w naszej Promocji, jeśli:
1) masz ukończone 18 lat,
2) jesteś konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego,
3) masz pełną zdolność do czynności prawnych,
4) nie wiąże Cię umowa o obsługę w ramach naszej Bankowości Prywatnej,
5) spełniasz, co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) od 1.07.2022 r. do 16.10.2022 r., nawet przez jeden dzień nie byłeś jako konsument posiadaczem
ani współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:
 Rachunek płatniczy,
 rachunek oszczędnościowy
 rachunek oszczędnościowy lokaty terminowej
albo
b) od 1.07.2022 r. do 16.10.2022 r. przynajmniej przez jeden dzień byłeś jako konsument posiadaczem
lub współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:
 Rachunek płatniczy,
 rachunek oszczędnościowy,
 rachunek oszczędnościowy lokaty terminowej,
na których w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w podanym okresie,
suma Średnich miesięcznych sald tych rachunków wynosiła od 0 zł do 2.000 zł, przy czym salda
rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby Promocji są przeliczane na złote po średnim
kursie NBP z dnia ustalania stanu rachunku,
6) od 1.07.2022 r. do 16.10.2022 r., nawet przez jeden dzień nie posiadałeś jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych Pekao TFI nabytych za pośrednictwem Banku,
7) w Okresie przystąpienia do Promocji spełnisz jeden z poniższych warunków:
a) masz z nami umowę o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN lub zawrzesz z nami umowę
o taki rachunek (Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium) i zawrzesz z nami swoją pierwszą umowę
o Konto Oszczędnościowe albo
b) masz lub zawrzesz z nami umowę o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Świat Premium
i zawrzesz z nami swoją pierwszą umowę o Konto Oszczędnościowe Premium.
2. Jeśli zawarłeś umowę o pierwszy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (Konto Przekorzystne lub Konto Świat
Premium) w Okresie przystąpienia do Promocji i nie zawarłeś jednocześnie umowy Konta Oszczędnościowego
lub Konta Oszczędnościowego Premium, będziesz miał możliwość zawarcia umowy Konta Oszczędnościowego
lub Konta Oszczędnościowego Premium z promocyjnym oprocentowaniem:

- w oddziałach Banku od dnia zawarcia umowy o Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium lub
- w Usłudze bankowości elektronicznej (serwis internetowy Pekao24, PeoPay), po udostępnieniu przez Bank
pomiędzy 3 a 5 dniem roboczym po dniu zawarcia umowy o Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium, jednak
nie później niż 9.01.2023 r.
3. Z Promocji możesz skorzystać tylko raz, czyli w Okresie przystąpienia do Promocji możesz zawrzeć tylko jedną
umowę z promocyjnym oprocentowaniem Konta Oszczędnościowego albo Konta Oszczędnościowego
Premium, po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.
4. Jeśli Konto Oszczędnościowe albo Konto Oszczędnościowe Premium jest rachunkiem wspólnym,
aby skorzystać z Promocji każdy z jego współposiadaczy musi spełnić warunki opisane w Regulaminie.

II. Przedmiot Promocji
- czyli co zyskujesz przystępując do niej
1. Przedmiotem Promocji jest promocyjne oprocentowanie środków zgromadzonych na:
1) Koncie Oszczędnościowym w wysokości 8,00% (słownie: osiem procent) w skali roku przez okres
183 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Konta Oszczędnościowego. Oprocentowanie promocyjne
jest
naliczane
do
kwoty
200.000
złotych
(słownie:
dwustu
tysięcy
złotych
00/100),
a oprocentowanie salda powyżej 200.000 złotych jest naliczane w wysokości określonej w umowie
Konta Oszczędnościowego
albo
2) Koncie
Oszczędnościowym
Premium
w
wysokości
8,00%
(słownie:
osiem
procent)
w skali roku przez okres 183 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Konta Oszczędnościowego Premium.
Oprocentowanie promocyjne jest naliczane do kwoty 400.000 złotych (słownie: czterystu tysięcy złotych 00/100),
a oprocentowanie salda powyżej 400.000 złotych jest naliczane w wysokości określonej w umowie Konta
Oszczędnościowego Premium.
2. Pozostałe zasady naliczania odsetek i ich dopisywania do salda Konta Oszczędnościowego lub Konta
Oszczędnościowego Premium znajdziesz w umowie tego rachunku oraz w „Regulaminie rachunków bankowych
Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych”.
3. Po upływie Okresu trwania Promocji, środki zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym lub Koncie
Oszczędnościowym Premium będą oprocentowane według stawek oprocentowania zgodnych z obowiązującą
wówczas umową tego rachunku.
4. Promocja obejmuje tylko jedno Konto Oszczędnościowe albo Konto Oszczędnościowe Premium.

III. Reklamacje i 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. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem Banku określającym zasady prowadzenia Promocji oraz określa
prawa i obowiązki Uczestników Promocji.
3. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych.
4. Regulamin jest ogłaszany na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl oraz dostępny jest także w oddziałach
Banku i placówkach partnerskich Banku.

Słownik
– czyli co oznaczają użyte w tekście pojęcia
1. Poniżej znajdziesz najważniejsze pojęcia, których używamy w tym dokumencie:
a) Bank/my – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
b) Dzień przystąpienia do Promocji – dzień zawarcia przez Uczestnika Promocji umowy Konta
Oszczędnościowego albo Konta Oszczędnościowego Premium w Okresie przystąpienia do Promocji,
c) Konto Oszczędnościowe – rachunek oszczędnościowy o tej nazwie prowadzony przez Bank dla posiadacza
rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego (Rachunku płatniczego) prowadzonego przez Bank na rzecz
jednego lub dwóch Uczestników Promocji,
d) Konto Oszczędnościowe Premium – rachunek oszczędnościowy o tej nazwie prowadzony przez Bank
dla posiadacza Konta Świat Premium (Rachunku płatniczego) prowadzonego przez Bank na rzecz jednego lub
dwóch Uczestników Promocji,
e) Okres przystąpienia do Promocji – od 17.10.2022 r. do 9.01.2023 r.,
f) Okres trwania Promocji – okres wskazany w cz. II ust. 1, w którym Uczestnikowi Promocji przysługuje
promocyjne oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym albo Koncie Oszczędnościowym Premium,
g) Promocja – akcja, której zasady określa ten Regulamin,
h) Rachunek płatniczy – rachunek bankowy (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący),
prowadzony dla Uczestnika Promocji służący do przechowywania jego środków pieniężnych oraz wykonywania
transakcji płatniczych,
i) Regulamin – regulamin Promocji „Promocja 8,00% na Koncie Oszczędnościowym albo na Koncie
Oszczędnościowym Premium”,
j) Średnie miesięczne saldo – suma sald danego rachunku bankowego według jego stanów
na koniec poszczególnych dni danego miesiąca kalendarzowego podzielona przez liczbę dni tego miesiąca,
w których Uczestnik Promocji posiadał ten rachunek; pojęcie rachunku bankowego dotyczy rachunków, o których
mowa w części I pkt. 1 ppkt 5 lit. b Regulaminu,
k) Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna, spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym
Regulaminie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą
lub zawodową,
l) Usługa bankowości elektronicznej – usługa 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.

Warszawa, październik 2022 r.

Bank Pekao S.A.

