
 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Płać telefonem i zyskaj 20 zł” – edycja I 

 

 

 

Nasza promocja trwa od 1.08.2021 r. do 31.08.2021 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 w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, czyli zawierasz z Bankiem umowę 

niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową 

3) mieszkasz w Polsce, 

4) masz pełną zdolność do czynności prawnych, 
5) posiadasz konto osobiste w Banku Pekao S.A. z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 

6) posiadasz aktywną aplikację PeoPay na system Android (w wersji od 3.50), 

7) jesteś posiadaczem lub użytkownikiem karty wydanej przez Bank Pekao S.A., 

8) Bank Pekao S.A. wysłał do Ciebie w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay propozycję 
udziału w Promocji, 

9) potwierdzisz udział w promocji w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay, gdzie w sekcji 

Oferty i wnioski:  

a) wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w Promocji,  

b) potwierdzisz zapoznanie się z treścią regulaminu i jego akceptację, 
c) potwierdzisz zapoznanie się z treścią informacji administratora danych dotyczącą przetwarzania 

Twoich danych osobowych, co stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z 
przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 
 

10) Na dzień rozpoczęcia promocji nie masz zarejestrowanej w Google Pay żadnej karty wydanej przez Bank 

Pekao S.A.  

11) w okresie  od 1.08.2021 r. do 31.08.2021 r. zarejestrujesz kartę w Google Pay w aplikacji PeoPay lub 

aplikacji Google Pay. 

2. Do Promocji możesz przystąpić od godz. 6:00 w dniu 1.08.2021 r. do godz. 23:59 w dniu 31.08.2021 r. Ten 

termin nazywamy dalej Okresem przystąpienia do Promocji.  

3. Z Promocji możesz skorzystać tylko raz.  

 

 

 

 



 

 

 

II. Warunki przyznania Nagrody 

czyli co zrobić, aby otrzymać pieniądze 

 

1. Nagrodą za udział w Promocji jest kwota 20 zł.  
 

2. Nagrodę otrzymasz jeśli do końca następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 
zarejestrujesz kartę w Google Pay, wykonasz min. dwie transakcje Google Pay, każdą na kwotę minimum 5 
zł.  Nagrodę  przelejemy na Twój rachunek podstawowy PeoPay. 

 

3. Nagrodę możesz otrzymać tylko jeden raz. Bez względu na to iloma kartami zarejestrowanymi w Google Pay 

dokonałeś dwóch transakcji, o których mowa w pkt. 2, otrzymasz tylko jedną Nagrodę, po spełnieniu warunków 
opisanych w niniejszym Regulaminie. Nagroda będzie dotyczyła pierwszych dwóch transakcji Google Pay, o 

których mowa w punkcie 2.  

 

 

III. Wydanie Nagrody (harmonogram wydania nagród) 
czyli kiedy otrzymasz od nas przelew 

 
1. Nagrodę wypłacimy na Twoje konto w terminie do 30-go dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po 

miesiącu, w którym wykonane zostały transakcje, o których mowa w rozdziale II, punkt 2.  
 
2. Nagroda 20 zł zostanie wypłacona nie później niż do 31.10.2021 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:  
 

 Aktywujesz płatności Google Pay w sierpniu 2021 r. i zrobisz dwie transakcje Google Pay do 30 
września 2021 r. Nagrodę otrzymasz do 31.10.2021 r. 

 
 

 
IV. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

czyli co jeszcze powinieneś wiedzieć 

1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdziesz w „Regulaminie składania i rozpatrywania reklamacji 
Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami”, który jest załącznikiem do 

Regulaminu. 

2. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji. 
3. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z 
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

4. Kwota Nagrody wypłacona w ramach Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

 

Warszawa, sierpień 2021 r.       Bank Pekao S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SŁOWNIK 
– czyli co oznaczają użyte w tekście pojęcia 

 

1. Poniżej znajdziesz najważniejsze pojęcia, które zostały pogrubione w tym dokumencie: 

a) Aktywacja Google Pay – rejestracja co najmniej jednej karty w Google Pay zakończona wydaniem tokena na 

urządzeniu obsługującym Google Pay i umożliwiającego płatności Google Pay, 

b) Aplikacja Google Pay - aplikacja na urządzenia Android umożliwiająca zapisanie kart do Google Pay, 

c) 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  

d) Bank/ My – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 
e) Dzień przystąpienia do Promocji – dzień w Okresie przystąpienia do Promocji, w którym Uczestnik Promocji  

z zastrzeżeniem postanowień „II. Warunki przyznania nagrody”, aktywuje Google Pay, 

f) Karta – karta płatnicza wydawana przez bank lub instrument płatniczy PeoPay, które bank udostępnia do 
zarejestrowania przez posiadacza karty lub użytkownika PeoPay w portfelu na warunkach zawartych w 

Regulaminie korzystania z kart płatniczych Banku Pekao S.A. oraz instrumentu płatniczego PeoPay w Google 
Pay dla osób fizycznych, 

g) Instrument płatniczy PeoPay – instrument płatniczy generowany w aplikacji PeoPay, rozliczany w ciężar rachunku 
przypisanego do PeoPay, który klient może zarejestrować w Google Pay, 

h) Konto osobiste – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN (rachunek płatniczy) w Banku Pekao S.A.; 
i) Nagroda – nagroda pieniężna wypłacana w postaci przelewu na konto przypisane do aplikacji PeoPay, 

j) Okres przystąpienia do Promocji – okres od godz. 6:00 w dniu 1.08.2021 r. do godz. 23:59 w dniu 31.08.2021 r., 

k) Pekao24 – 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, 

l) Google Pay (portfel) - cyfrowy portfel udostępniany na urządzeniach Android pozwalający użytkownikowi portfela na 
zarejestrowanie posiadanych kart i dokonywanie płatności w ciężar przypisanych do nich rachunków (w przypadku kart 
debetowych lub aplikacji PeoPay), limitów kredytowych (w przypadku kart kredytowych) lub limitów kart (w przypadku 
kart z odroczonym terminem płatności); więcej informacji tutaj 

m) Promocja – sprzedaż premiowa, której zasady określa Regulamin, 

n) Rachunek podstawowy PeoPay – rachunek, z którego realizowane są płatności PeoPay; numer rachunku możesz 
sprawdzić lub zmienić w serwisie internetowym Pekao24 lub w aplikacji PeoPay, w sekcji Ustawienia, 

o) Regulamin – Regulamin Promocji „Płać z Google Pay i zyskaj 20 zł”, 
p) Token– numer nadawany w procesie rejestracji karty w portfelu, używany zamiast numeru karty podczas realizacji 

transakcji wykonywanych za pomocą portfela, 
q) Transakcja Google Pay – transakcja bezgotówkowa Google Pay, 

r) Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, 

która zawarła z Bankiem umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, zamieszkała 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki 
określone w rozdziale „I. UCZESTNICY PROMOCJI”, 
 

2. Pojęcia rachunek płatniczy, wpłata gotówki, usługa bankowości elektronicznej, polecenie przelewu wewnętrznego zostały 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, których definicje znajdują się na stronie 
https://www.pekao.com.pl/definicje.  

 

 

 

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/bankowosc-elektroniczna/google-pay.html
https://www.pekao.com.pl/definicje

