ZASADY VI EDYCJI PROGRAMU „MAM PKO”
(ZWANE DALEJ „ZASADAMI EDYCJI PROGRAMU”)
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Rozdział 1. Informacje ogólne
§1
VI Edycja Programu „Mam PKO” (zwana dalej „Edycją Programu”) prowadzona jest w ramach Programu „Mam PKO” (zwanego dalej „Programem”).
§2
Udział Uczestnika w Edycji Programu jest możliwy po dokonaniu rejestracji do Programu na stronie https://mam.pkobp.pl, w tym akceptacji
Regulaminu Programu.
§3
Edycja Programu prowadzona jest od dnia 01.02.2017 r. do dnia 01.05.2017 r. w trzech, następujących po sobie 30 – dniowych etapach:
1) 1 etap 01.02. – 02.03.2017 r.
2) 2 etap 03.03. – 01.04.2017 r.
3) 3 etap 02.04. – 01.05.2017 r.
§4
Dane Uczestników Edycji Programu będą wykorzystywane i przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie Programu.
Rozdział 2. Zadanie uprawniające do otrzymania nagrody
§5
Spełnienie zadania, o którym mowa w Rozdziale 3, §8, pkt 4) Regulaminu Programu, będące jednym z warunków skutecznego polecenia Nowego
konta PKO Banku Polskiego, polega na dokonaniu w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia Nowego konta PKO Banku Polskiego,
określonego w Rozdziale 1, §2, pkt 1)-2) oraz 5) Regulaminu Programu:
1) co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej o łącznej wartości minimum 200 zł przy użyciu karty debetowej, wydanej do Nowego konta PKO
Banku Polskiego, w punktach usługowo-handlowych, z wyłączeniem transakcji wykonywanych przez Internet oraz
2) co najmniej jednej transakcji przy użyciu aplikacji IKO z wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK, powiązanej z Nowym kontem PKO Banku
Polskiego, o łącznej wartości minimum 10 zł w punktach usługowo - handlowych, z wyłączeniem transakcji wykonywanych przez Internet.
§6
Transakcji bezgotówkowych, o których mowa w Rozdziale 2, §5 można dokonać po zakończeniu Edycji Programu, o ile zostanie zachowany termin
wskazany w Rozdziale 2, §5. Chwilę spełnienia przez Nowego Klienta warunku dokonania tych operacji określa:
1) data i godzina transakcji wykonanej kartą debetową wydaną do Nowego konta PKO Banku Polskiego, która spowodowała osiągnięcie
minimalnej wymaganej wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych przez Nowego Klienta, w punktach usługowo – handlowych, z
wyłączeniem transakcji wykonywanych przez Internet,
2) data i godzina transakcji wykonanej przy pomocy aplikacji IKO powiązanej z Nowym kontem PKO Banku Polskiego, która spowodowała
osiągnięcie minimalnej wymaganej wartości transakcji dokonanych przez Nowego Klienta, w punktach usługowo – handlowych, z wyłączeniem
operacji wykonywanych przez Internet,
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Rozdział 3. Nagrody
§7
W przypadku spełnienia przez Nowego Klienta łącznie wszystkich warunków skutecznego polecenia określonych w Rozdziale 3 §8 Regulaminu
Programu, w tym wykonania zadania określonego w §5 Zasad Edycji Programu, Uczestnik, którego Kod polecenia został wykorzystany przez
Nowego Klienta przy rejestracji, o której mowa w Rozdziale 3, §8 Regulaminu Programu, otrzyma 50 zł, a Nowy Klient otrzyma 100 zł.
Rozdział 4. Nagrody dodatkowe
§8
Organizator przyzna nagrody dodatkowe trzem Uczestnikom, którzy w trakcie Edycji Programu dokonają największej liczby skutecznych poleceń
Nowych kont PKO Banku Polskiego określonych w Rozdziale 3, § 8 Regulaminu Programu, w wysokości:
1) 5000 zł – dla Uczestnika o największej liczbie skutecznych poleceń,
2) 3000 zł – dla Uczestnika o drugiej, co do wielkości, liczbie skutecznych poleceń,
3) 1000 zł – dla Uczestnika o trzeciej, co do wielkości, liczbie skutecznych poleceń.
§9
W przypadku jednakowej liczby skutecznych poleceń Nowych kont PKO Banku Polskiego (tj. poleceń ze spełnieniem wszystkich wymagań
przewidzianych w Rozdziale 3 § 8. Regulaminu Programu), o pierwszeństwie przyznania nagrody dodatkowej decyduje wartość transakcji
bezgotówkowych, o których mowa w § 5 pkt 1) i 2), dokonanych przez Nowych Klientów, w czasie 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia
Nowego konta PKO Banku Polskiego,
Rozdział 5. Przyznanie i wypłata nagród
§ 10
Nagrody, o których mowa w § 7 i 8 podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012, poz. 361 ze zm.).
§ 11
Nagrody, o których mowa w § 7 i 8 zostaną przekazane w formie przelewu na rachunek konta indywidualnego, którego posiadaczem lub
współposiadaczem jest Nowy Klient oraz na rachunek konta indywidualnego lub na rachunek prowadzony w ramach Pakietu PKO Banku Polskiego,
którego posiadaczem lub współposiadaczem jest Uczestnik.
§12
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
§ 13
Zasady Edycji Programu oraz Regulamin Programu są dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://mam.pkobp.pl.
§ 14
Informacje dotyczące kont oraz pakietów PKO Banku Polskiego znajdują się na stronie internetowej http://www.pkobp.pl.

Strona 2/2

