REGULAMIN PROMOCJI
„Z Bankiem Pekao S.A. podróżujesz taniej” (dalej: „Regulamin”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Z Bankiem Pekao S.A. podróżujesz taniej” zwanego
dalej „Promocją”.
2. Organizatorem Promocji jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska
53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841,
REGON: 000010205, zwany dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 29.04.2016 r. i trwa do odwołania przez Organizatora zgodnie z § 3 ust. 6.
§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI
Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem” jest każdy klient indywidualny Organizatora, będący
konsumentem, który:
a) zawarł umowę o usługę Pekao24;
b) w okresie Promocji dokonał rezerwacji noclegu w serwisie internetowym Booking.com BV na stronie www,
do której indywidualny link udostępniono w serwisie internetowym Pekao24 w zakładce Galeria rabatów, po
zalogowaniu się do niego przez tego Uczestnika,
c) dokonał płatności z tytułu ww. rezerwacji,
d) w okresie 97 dni od dnia zakończenia terminu pobytu wskazanego w rezerwacji, o której mowa w lit. b)
powyżej, jest posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych
prowadzonego w Banku, zwanego dalej „Rachunkiem”.
§ 3. ZASADY PROMOCJI
1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej w ramach Promocji każdy Uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 4% wartości
płatności, o której mowa w § 2 pkt c), zwany dalej „Premią”.
2. Premia jest wypłacana w złotych polskich.
3. Organizator oblicza wysokość Premii na podstawie otrzymanego z Booking.com BV zestawienia z informacją
o kwocie w euro płatności przez Uczestnika z tytułu dokonanej przez niego rezerwacji. Kwota płatności
wskazana przez Booking.com BV przeliczana jest przez Bank z euro na złote po kursie sprzedaży obowiązującym
w Banku Pekao S.A. w ostatnim dniu terminu pobytu wskazanego w rezerwacji.
4. Premia jest wypłacana Uczestnikowi odrębnie z tytułu każdej płatności, o której mowa w § 2 pkt c), na
Rachunek w terminie do 97 dni od dnia zakończenia terminu pobytu wskazanego w rezerwacji, z tytułu której
Premia jest należna. Przelew kwoty Premii zostanie opatrzony tytułem „Booking.com – podróżuj taniej z
Pekao”.
5. Wysokość Premii jednorazowo wypłacanej danemu Uczestnikowi nie może przekraczać 760 złotych
(siedmiuset sześćdziesięciu).
6. Organizator poinformuje Uczestników o terminie zakończenia Promocji komunikatem dostępnym w serwisie
internetowym Pekao24 oraz w oddziałach Banku Pekao S.A. w terminie 30 dni przed planowanym
zakończeniem Promocji.
7. Po upływie okresu trwania Promocji indywidualny link, o którym mowa w § 2 pkt b), nie będzie dostępny.
8. Po upływie okresu trwania Promocji Premie należne z tytułu rezerwacji określonych w § 2 pkt b) dokonanych
w okresie Promocji, będą naliczane i wypłacane przez Organizatora zgodnie Regulaminem.
§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W zakresie składania i rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu składania i
rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami,
dostępnego w oddziałach Banku oraz na stronie www.pekao.com.pl/Satysfakcja_Klientow/Reklamacje/
2. Uczestnik powinien dołączyć do reklamacji numer rezerwacji z serwisu Booking.com BV, której dotyczy
reklamacja.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacja o niniejszej Promocji, w tym niniejszy Regulamin, są dostępne w jednostkach Banku oraz na
stronie internetowej banku: www.pekao.com.pl
2. Wszelkie spory dotyczące Promocji, które nie znajdą rozwiązania w trybie określonym w §4 będą
rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

3. W sprawach związanych z dokonaniem i zarządzaniem rezerwacjami w serwisie internetowym Booking.com
należy kontaktować się z infolinią serwisu Booking.com BV, dostępną pod numerem telefonu (22) 306 08 55
(opłata wg taryfy operatora).

