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§ 1. 
Promocja prowadzona pod nazwą „BRANŻOWY KWARTAŁ – ABONAMENT ZA ZERO” (zwana dalej „Promocją”), dotyczy produktów „Abonament – Faktoring 
niepełny, Faktoring krajowy niepełny, Faktoring eksportowy niepełny; Abonament – Faktoring pełny, Faktoring krajowy pełny, Faktoring eksportowy pełny”,  
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, XIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000320367, posiadającą REGON: 141641793, NIP 9512270428, 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 z dnia 19 listopada 2009 r. (t. j. z dnia 27.10.2020 r., Dz. 
U. z 2020 r., poz. 2094). 
 

§ 4. 
Uczestnikiem Promocji może być każdy aktywny przedsiębiorca prowadzący przeważającą działalność gospodarczą sklasyfikowaną w Sekcji G, dział 46 – 
obejmującą HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI według Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie posiadający 
aktywnej umowy z PKO Faktoring S.A., który spełnia pozostałe warunki udziału w Promocji określone w § 5 niniejszego Regulaminu (zwany dalej 
„Uczestnikiem Promocji”).   
 

§ 5. 
1. Warunkiem udziału w Promocji jest: 

1) wyrażenie zgody na otrzymywanie od Banku - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  
i automatycznych systemów wywołujących -  informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz 
podmiotów współpracujących,  przy czym przez podmiot współpracujący rozumie się 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, 

2) podpisanie w okresie obowiązywania Promocji co najmniej jednej umowy na produkt abonamentowy tj.: abonament – krajowy niepełny, 
abonament – eksportowy niepełny, abonament – krajowy pełny, abonament – eksportowy pełny  (zwanej dalej „Umową Faktoringową”), 

2. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej oraz zawarcie Umowy Faktoringowej w okresie obowiązywania Promocji jest równoznaczne z 
akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 
§ 6. 

Promocja będzie obowiązywała w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.  
 

§ 7. 
1. Każdy Uczestnik Promocji otrzyma bonus w postaci odstąpienia przez PKO Faktoring od pobrania opłaty abonamentowej za pierwszy miesiąc 

rozliczeniowy w okresie obowiązywania Umowy Faktoringowej. 
2. Pozostałe opłaty zostaną naliczone i pobrane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Faktoringu oraz Warunkami Szczegółowymi, stanowiącymi integralną 

część 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 określonych w Ogólnych Warunkach 

Faktoringu, stanowiących integralną część Umowy Faktoringowej.  
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