ZASADY I EDYCJI PROGRAMU „POLECAM PKO BANK POLSKI”
Rozdział 1. Informacje ogólne
§1
I Edycja Programu „Polecam PKO Bank Polski” (zwana dalej „Edycją Programu”) prowadzona jest w ramach Programu „Polecam PKO Bank Polski”
(zwanego dalej „Programem”).
§2
Udział w Edycji Programu jest możliwy po dokonaniu Rejestracji do Programu na stronie www.polecam.pkobp.pl, w tym akceptacji Regulaminu
Programu. Dane Polecającego Edycji Programu będą wykorzystywane i przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie Programu.
§3
Edycja Programu prowadzona jest od dnia 5 marca 2021 r. do dnia 6 kwietnia 2021 r.
§4
Celem I Edycji Programu jest Skuteczne polecanie Nowym Klientom przez Polecających Produktu PKO Konto za Zero prowadzonego przez PKO
Bank Polski.
Rozdział 2. Zadanie uprawniające do otrzymania nagrody
§5
Spełnienie zadania, polega na dokonaniu w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia PKO Konto za Zero:
1) co najmniej trzech Transakcji bezgotówkowych Kartą wydaną do PKO Konto za Zero, oraz
2) co najmniej trzech Płatności BLIK z wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK, powiązanej z PKO Konto za Zero
lub
3) dokonaniu Transakcji Bezgotówkowych Kartą, wydaną do PKO Konto za Zero, i/lub Płatności BLIK z wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK,
powiązanej z PKO Konto za Zero o równowartości 500 PLN
§6
Transakcji bezgotówkowych Kartą lub/i Płatności BLIK, o których mowa w §5 można dokonać po zakończeniu Edycji Programu, o ile zostanie
zachowany termin wskazany w § 5. Chwilę spełnienia przez Nowego Klienta warunku dokonania tych operacji określa:
1) data i godzina Transakcji bezgotówkowej Kartą , która spowodowała osiągnięcie minimalnej wymaganej ilości lub wartości transakcji
bezgotówkowych dokonanych przez Nowego Klienta
2) data i godzina Płatności BLIK , która spowodowała osiągnięcie minimalnej wymaganej ilości lub wartości transakcji dokonanych przez Nowego
Klienta
Rozdział 3. Nagrody
§7
W przypadku spełnienia przez Nowego Klienta łącznie wszystkich warunków Skutecznego Polecenia określonych w Regulaminie Programu oraz w §
5 Zasad Edycji Programu:
1) Polecający, którego Kod polecenia wpisany podczas Rejestracji został wykorzystany przez Nowego Klienta otrzyma 100 zł
2) Nowy Klient otrzyma 100 zł.
Rozdział 4. Liczba poleceń
§8
Organizator zastrzega limit poleceń dla każdego Polecającego w I Edycji Programu w ilości 10 Skutecznie poleconych PKO Konto za Zero w
Programie.
Rozdział 5. Przyznanie i wypłata nagród
§9
Nagrody, o których mowa w § 7 podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
§ 10
Nagrody o których mowa w § 7 zostaną przekazane w formie przelewu na konto prowadzone w ramach PKO Banku Polskiego, którego
posiadaczem lub współposiadaczem jest Polecający lub Nowy Klient.
§11
W przypadku konieczności odprowadzenia przez Organizatora, jako płatnika podatku, zryczałtowanego podatku od uzyskanych nagród, Organizator
zwiększy wartość jednostkową nagrody o kwotę odpowiadającą wartości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od
uzyskanej nagrody. Kwotę tę Organizator przekaże na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego.
Rozdział 6. Postanowienia końcowe
§ 12
Zasady I Edycji Programu oraz Regulamin Programu są dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.polecam.pkobp.pl.
§ 13
Informacje dotyczące Produktu PKO Konto za Zero PKO Banku Polskiego znajdują się na stronie internetowej www.pkobp.pl.
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