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§ 1. 
Promocja prowadzona pod nazwą „Finansowanie Faktur – Prolongata Faktur” (zwana dalej „Promocją”), dotyczy produktu „Finansowanie Faktur”,  
oferowanego przez PKO Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie dla klientów PKO Bank Polski SA. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 (zwana dalej 
„Bank”) oraz PKO Faktoring S.A..  
 

§ 2. 
Organizatorem Promocji jest PKO Faktoring S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy pod numerem 
KRS 00000267847, posiadającą REGON: 277573126, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 634 24 27 710, o kapitale zakładowym w wysokości 
9 000 000 zł, który został wpłacony w całości (zwana dalej „PKO Faktoring”). Przy realizacji Promocji PKO Faktoring współpracuje z Bankiem. 
 

§ 3. 
Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych. 
 

§ 4. 
Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą tj. przedsiębiorca, który spełnia warunki udziału w Promocji określone 
w § 5 niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Uczestnikiem Promocji”).   
 

§ 5. 
Warunkiem udziału w Promocji jest: 
1) wyrażenie zgody na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz 

podmiotów współpracujących,  przy czym podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, 
wskazany na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z Bankiem umowę związaną ze świadczonymi przez Bank usługami bankowymi, 
wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 
automatycznych systemów wywołujących, 

2) zawarcie umowy na produkt „Finansowanie Faktur” z PKO Faktoring (zwanej dalej „Umową Faktoringową”), 
3) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, 
4) złożenie dyspozycji sfinansowania przynajmniej jednej faktury w okresie Promocji. 
 

§ 6. 
Promocja będzie obowiązywała w okresie 3 marca 2021 r. – 30 kwietnia 2021 r.  
 

§ 7. 
1. Każdy Uczestnik Promocji otrzyma bonus w postaci obniżonej  prowizji dziennej wynoszącej 0,033% od Kwoty Finansowania za każdy dzień 

finansowania Wierzytelności przypadający w Okresie Finansowania oraz w postaci obniżonej prowizji dziennej  wynoszącej  0,066 % od Kwoty 
Finansowania za każdy dzień finansowania Wierzytelności przypadający w Okresie Prolongaty. Warunkiem otrzymania powyższego bonusu jest 
skorzystanie w ramach zawartej Umowy Faktoringowej z dostępnego w Serwisie Internetowym uprawnienia do prolongaty  Terminu Spłaty faktury o 
Okres Prolongaty  wynoszący do 30 dni -  w okresie Promocji, określonym w § 6 niniejszego Regulaminu.  

2. Po upływie okresu Promocji, prowizja z tytułu świadczenia usługi finansowania Wierzytelności w Okresie dziennym oraz w Okresie Prolongaty będzie 
naliczana zgodnie z warunkami Umowy Faktoringowej.  

  
§ 8. 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji w ramach Promocji jest PKO Faktoring.  
2. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji. 
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane 

przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania. 
 

§ 9. 
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w oddziałach Banku oraz w siedzibie PKO Faktoring.  
2. Uczestnik Promocji ma prawo zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie. 
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez PKO Faktoring. 
4. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników Promocji na zasadach opisanych w Umowie Faktoringowej.  
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