
Regulamin promocji dla klientów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego korzystających z Pracowniczych Planów 
Kapitałowych lub z Pracowniczych Programów Emerytalnych w PKO TFI S.A., którzy zawrą umowę ubezpieczenia PKO 
Dom  
 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejsza promocja („Promocja”) jest organizowana w celu zachęcenia klientów Grupy Kapitałowej PKO Banku 

Polskiego korzystających z Pracowniczych Planów Kapitałowych lub z Pracowniczych Programów Emerytalnych w PKO 
TFI S.A. do zakupu ubezpieczeń PKO Dom, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki  
Akcyjnej („PKO Bank Polski”). 

2. Uczestnicy Promocji, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Promocji („Regulamin”), otrzymają Kody 
promocyjne do serwisu transakcyjnego Allegro.  

3. Promocja jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
4. Promocja trwa od 06.09.2021 r. do 31.12.2021 r. („Okres Promocji”). 
5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl, w zakładce dotyczącej ubezpieczenia PKO 

Dom.  
 

§ 2 Organizator Promocji 
 

Organizatorem Promocji jest PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 
Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000551487 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP 5272734144, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości: 
25 000 000,00 zł („Towarzystwo”). 
 

§ 3 Definicje 
Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają: 

1) Infolinia – serwis telefoniczny PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., dostępny pod nr +48 81 535 67 66. 
2) Umowa PKO Dom - umowa ubezpieczenia zawarta z PKO Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., na podstawie Warunków 

Ubezpieczenia PKO Dom z dnia 27.07.2021 roku. 
3) Uczestnik PPK/PPE - klient Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego korzystający z Pracowniczego Planu 

Kapitałowego lub z Pracowniczego Programu Emerytalnego w PKO TFI S.A. 
4) Uczestnik Promocji – osoba fizyczna, będąca Uczestnikiem PPK/PPE, która spełnia wszystkie warunki Promocji 

wskazane w § 4 Regulaminu.  
5) iPKO – serwis internetowy, będący usługą bankowości elektronicznej dla klientów posiadających rachunek w PKO 

Banku Polskim, dostępny pod adresem www.ipko.pl.  
6) IKO - aplikacja mobilna, będąca usługą bankowości elektronicznej dla klientów posiadających rachunek w PKO 

Banku Polskim. 
7) Kod promocyjny – kod elektroniczny do serwisu transakcyjnego Allegro, będący unikalnym ciągiem 

alfanumerycznym, składający się z 12 znaków. Kod promocyjny jest jednorazowy. 
8) Nagroda – nagroda dla Uczestnika Promocji wydawana w postaci Kodu promocyjnego o wartości 20 zł, 50 zł, 100 

zł, lub 150 zł. 
 

§ 4. Warunki Promocji 
1. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik PPK/PPE powinien spełnić łącznie następujące warunki:  

1) zapoznać się z Regulaminem,  
2) zawrzeć w Okresie Promocji Umowę PKO Dom w placówce PKO Banku Polskiego, w serwisie internetowym 

iPKO lub w aplikacji mobilnej IKO, w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą; 
3) opłacić składkę lub jej pierwszą ratę z tytułu zawarcia Umowy PKO Dom,  
4) zadzwonić na Infolinię Towarzystwa i potwierdzić, że jest Uczestnikiem PPK/PPE oraz w celu weryfikacji przez 

Towarzystwo podać niezbędne dane osobowe, dane miejsca ubezpieczenia oraz wyrazić zgody na 
otrzymywanie od Towarzystwa informacji handlowych oraz na marketing bezpośredni za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 
wywołujących. 

2. Wysokość Nagrody jest uzależniona od wysokości rocznej składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu zawarcia przez 
Uczestnika PPK/PPE Umowy PKO Dom i wynosi odpowiednio:  

1) 20 zł – wartość Kodu promocyjnego w przypadku składki ubezpieczeniowej w wysokości do 150,- zł 
2) 50 zł – wartość Kodu promocyjnego w przypadku składki ubezpieczeniowej w wysokości od 151 zł do 300,- zł 
3) 100 zł - wartość Kodu promocyjnego w przypadku składki ubezpieczeniowej w wysokości od 301 zł do 500,- zł 
4) 150 zł - wartość Kodu promocyjnego w przypadku składki ubezpieczeniowej w wysokości powyżej 500,- zł 

 
3. Uczestnikowi Promocji przysługuje tylko jedna Nagroda na daną lokalizację przedmiotu ubezpieczenia (adres miejsca 
ubezpieczenia wskazany w Umowie PKO Dom). 
4. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.  



§ 5. Zasady dystrybucji i wykorzystania Nagród  
 

1. Nagrody są wysyłane Uczestnikom Promocji w dniu, w którym skontaktowali się z Infolinią, albo najpóźniej 
następnego dnia roboczego, w postaci elektronicznej, na adres email podany przez Uczestnika Promocji. 

2. Kod promocyjny jest ważny do 10.08.2022 r. 
3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 2, decyduje data użycia przez klienta Kodu promocyjnego, zgodnie z § 

6 Regulaminu. 

 
 

§ 6. Dodatkowe informacje o wykorzystaniu Nagrody  
 

Przed wykorzystaniem Kodu promocyjnego należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami płatności na Allegro. Zasady te 
znajdują się w Regulaminie Kart Podarunkowych Allegro na stronie www.allegro.pl. 
 
 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest PKO Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 
0000551487 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy, NIP 5272734144, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości: 25 000 000,00 
zł. 

2. W Towarzystwie powołano Inspektora Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chłodna 52, 00-872 
Warszawa, adres e-mail: ochrona.danych@pkoubezpieczenia.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
Promocji, w tym w szczególności rozliczenia Promocji, wydania Nagród oraz przeprowadzenia postępowania 
reklamacyjnego.  

4. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo: dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wycofania zgody w każdym czasie, co nie wpływa na 
przetwarzanie danych przed jej wycofaniem. 
Pełna Treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Towarzystwa pod 
linkiem: https://pkoubezpieczenia.pl/polityka-prywatnosci. 

5. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych. 

6. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w 
Promocji i otrzymania Nagrody.  

7. Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane . 
8. Dane będą przechowywane przez okres trwania Promocji, prezentacji jej wyników oraz dochodzenia ewentualnych 

roszczeń związanych z realizacją Promocji.  
 
 

§ 8. Reklamacje 
 
1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej Promocji do Organizatora Promocji.  
2. Reklamację można składać na adres email: majatek@pkoubezpieczenia.pl lub w każdej jednostce PKO Towarzystwa 

Ubezpieczeń S.A.: 
a) na piśmie – osobiście, albo przesyłką pocztową w rozumieniu przepisów dotyczących Prawa pocztowego 
b) ustnie - telefonicznie na numer infolinii PKO TU S.A. +48 81 535 67 66 albo  

osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce PKO TU S.A. 
c) w postaci elektronicznej - za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie 

internetowej: www.pkoubezpieczenia.pl 
3. Reklamacja powinna zawierać dopisek „Reklamacja - Promocja Uczestnik PPK/PPE”, imię, nazwisko, PESEL, aktualne dane 

adresowe, numer telefonu i numer polisy Uczestnika Promocji, jak również przyczynę zgłaszanej reklamacji oraz żądanie 
określonego zachowania się przez Organizatora Promocji.  

4. Organizator Promocji udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej 
otrzymania. 

5. Jeżeli w terminie, określonym w ust. 4, ustalenie okoliczności koniecznych do rozpatrzenia reklamacji okazałoby się 
niemożliwe, Organizator Promocji powiadomi składającego reklamację wyjaśniając przyczynę opóźnienia i wskazując 
okoliczności, które muszą zostać ustalone do rozpatrzenia sprawy oraz określając przewidywany termin rozpatrzenia 
reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie późniejszy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

http://www.allegro.pl/
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6. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na piśmie. Odpowiedź może być udzielona za pośrednictwem poczty 
elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.  

 
§ 9 Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl, w zakładce dotyczącej ubezpieczenia 

Mój Dom. 
2. W przypadku Uczestników Promocji zawierających Umowę PKO Dom w celu nie związanym z ich działalnością gospodarczą 

Nagrody jako uzyskane w ramach sprzedaży premiowej korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21  ust. 1 
pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1 września 2021 roku.  
 

http://www.pkoubezpieczenia.pl/

