Regulamin
„Promocja 5,00% na rachunku oszczędnościowym
Mój Skarb z PeoPay KIDS”
Regulamin obowiązuje od 1 października 2021 r.
Ten Regulamin określa zasady prowadzenia promocji. Niektóre pojęcia zapisaliśmy
pogrubionym drukiem. Oznacza to, że zdefiniowaliśmy je w treści lub w słowniku, który
znajdziesz na końcu Regulaminu.

§ 1. Warunki i zasady promocji, czyli na jakich zasadach uczestnik promocji
może wziąć w niej udział
1. Uczestnik może skorzystać z promocji, jeśli:
1) nie ma lub ma tylko jeden Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb w banku.
2) przedstawiciel ustawowy w momencie przystąpienia do promocji ma konto
w banku.
3) przedstawiciel ustawowy zawrze - w imieniu uczestnika - umowy o wszystkie
produkty, które wchodzą w skład pakietu PeoPay KIDS. Te umowy musi zawrzeć
jednocześnie, w tym samym dniu w okresie promocji.
2. Uczestnik może tylko raz skorzystać z promocji. Oznacza to, że przedstawiciel ustawowy
w okresie promocji może otworzyć w imieniu uczestnika tylko jeden Rachunek
oszczędnościowy Mój Skarb z promocyjnym oprocentowaniem.
3. W promocji nie może wziąć udziału uczestnik, który korzystał przynajmniej z jednej
z promocji na rachunku oszczędnościowym Mój Skarb z PeoPay KIDS obowiązujących
w okresie od 27 maja 2020 r. do 30 września 2021 r.

§ 2. Przedmiot promocji, czyli co można zyskać w promocji
1.

Przedmiotem promocji jest promocyjne oprocentowanie środków zgromadzonych na
Rachunku oszczędnościowym Mój Skarb uczestnika. Promocyjne oprocentowanie to
5,00% (słownie: pięć procent) w skali roku przez okres 92 dni od zawarcia umowy tego
rachunku. Oprocentowanie promocyjne naliczamy do kwoty 3.000 złotych.
Oprocentowanie salda powyżej 3.000 złotych naliczamy w wysokości określonej
w umowie o Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb.

2.

Po 92 dniach naliczania oprocentowania promocyjnego środki zgromadzone na
Rachunku oszczędnościowym Mój Skarb będą oprocentowane wg stawek
oprocentowania zgodnych z obowiązującą umową tego rachunku.

3.

Pozostałe zasady naliczania odsetek i ich dopisywania do salda Rachunku
oszczędnościowego Mój Skarb określa umowa tego rachunku oraz „Regulamin
rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych”.

§ 3. Postanowienia końcowe, czyli co jeszcze warto wiedzieć
1. Uczestnik może złożyć reklamację. Rozpatrzymy ją zgodnie z „Regulaminem składania
i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących
konsumentami”, który jest załącznikiem do Regulaminu.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem banku, który określa zasady promocji oraz prawa
i obowiązki uczestników.
3. Informacje o promocji i ten Regulamin są dostępne w jednostkach banku i na stronie
www.pekao.com.pl.
4. Promocja nie obowiązuje w Agencjach oraz Placówkach Partnerskich banku.
5. Promocja 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”.

Słownik, czyli co oznaczają użyte w tekście pojęcia
1. Aplikacja mobilna PeoPay KIDS – jeden z serwisów usługi bankowości elektronicznej
Pekao24 - aplikacja instalowana na urządzenia mobilne, którą udostępniamy
użytkownikowi w wieku od 6 do lat 18 lat.
2. bank – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, czyli my. Jesteśmy organizatorem
promocji. Mamy siedzibę w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57. Pozostałe nasz dane
to:
 KRS: 0000014843, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego,
 NIP: 526 00 06 841,
 wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 262 470 034 zł.
3. konto – prowadzony przez nas rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych.
4. Konto Przekorzystne dla Młodych – rodzaj konta dla klientów w wieku do 26 lat.

5. moment przystąpienia do Promocji - dzień, w którym zostały zawarte umowy
o wszystkie produkty wchodzące w skład pakietu PeoPay KIDS.
6. okres promocji – okres od 1 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r., czyli okres,
w którym można przystąpić do promocji.
7. pakiet PeoPay KIDS – pakiet produktów banku, w skład którego wchodzą: Konto
Przekorzystne dla Młodych, Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb oraz Aplikacja
mobilna PeoPay KIDS.
8. promocja – sprzedaż premiowa realizowana na podstawie Regulaminu.
9. Przedstawiciel ustawowy – osoba fizyczna, która:
 dokonuje czynności prawnych w imieniu i na rzecz uczestnika,
 ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 działa na podstawie ustawy lub orzeczenia sądu,
 ma konto w banku.
10. Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb – rachunek oszczędnościowy osoby
małoletniej, czyli w wieku do 18 lat.
11. Regulamin – regulamin „Promocja 5,00% na rachunku oszczędnościowym Mój Skarb
z PeoPay KIDS”.
12. Uczestnik – osoba fizyczna, która:
 w dniu zawarcia w jej imieniu umów o wszystkie produkty wchodzące w skład
pakietu PeoPay KIDS jest w wieku 6 - 12 lat,
 spełnia warunki określone w Regulaminie.

