
Regulamin Programu �Pakiet Pocztowy�  
 

 
 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Programu �Pakiet Pocztowy� (�Regulamin�) okre�la zasady Programu �Pakiet Pocztowy� 
(�Program�). 

2. Organizatorem  Programu  jest  Bank  Pocztowy  S.A.  z  siedzib¹  w  Bydgoszczy,  pod  adresem:  
ul. Jagielloñska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiêbiorców Krajowego Rejestru 
S¹dowego prowadzonego przez S¹d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziaù Gospodarczy, pod numerem 
KRS 0000010821, NIP: 554-031-42-71, o kapitale zakùadowym 97 290 400 zù w caùo�ci wpùaconym 
(�Bank�). 

3. Regulamin jest udostêpniony na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl, w sieci placówek Banku 
oraz w Placówkach Poczty Polskiej S.A.  prowadz¹cych obsùugê Klientów Banku. 

4. Program obowi¹zuje od dnia 1 paêdziernika 2014 r. Zakoñczenie obowi¹zywania Programu nast¹pi  
w dniu wskazanym odrêbnie przez Bank, jednak nie wcze�niej ni¿ 15 grudnia 2014. 

5. Bank mo¿e zakoñczyã Program w ka¿dym czasie z zastrze¿eniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Ogùoszenie 
o zakoñczeniu Programu Bank zamie�ci na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl, w sieci 
placówek Banku oraz w Placówkach Poczty Polskiej prowadz¹cych obsùugê Klientów Banku  
z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni kalendarzowych przed terminem zakoñczenia Programu. Uczestnicy 
Programu zostan¹ dodatkowo poinformowani o zakoñczeniu Programu nie póêniej ni¿ miesi¹c przed dat¹ 
zakoñczenia Programu w sposób i w formie przewidzianej w Umowie dla przekazywania wyci¹gów 
bankowych. 
 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Programie 
1. Program przeznaczony jest dla posiadaczy i wspóùposiadaczy prowadzonego przez Bank Pocztowego 

Konta ZawszeDarmowego korzystaj¹cych z usùug Poczty Polskiej S.A. z siedzib¹ w Warszawie  
przy ul. Stawki 2. 

2. Uczestnikiem Programu  jest osoba, która ù¹cznie speùni poni¿sze warunki: 
1) w trakcie trwania Programu stanie siê posiadaczem lub wspóùposiadaczem Pocztowego Konta 

ZawszeDarmowe (�Konto�),  
2) zùo¿y o�wiadczenie o zapoznaniu siê z Regulaminem i o przyst¹pieniu do Programu, 
3) wyrazi zgodê na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celu uczestnictwa w Programie 

stosownie do zapisów Regulaminu,  
4) w miesi¹cu, którego dotyczy premia, dokona zakupu co najmniej jednej z nastêpuj¹cych usùug 

pocztowych Poczty Polskiej S.A. w obrocie krajowym lub zagranicznym: 
- w obrocie krajowym: Paczka pocztowa, Pocztex, Paczka Ekstra24, Paczka24, Paczka48; 
- w obrocie zagranicznym: EMS, Paczka Pocztowa w obrocie zagranicznym; 
- usùugi listowe  � znaczki pocztowe, list polecony, paczki mini. 

3. O�wiadczenia wskazane w ust. 2 pkt 2 i 3 powy¿ej powinny byã zùo¿one w jeden z poni¿szych sposobów: 
 1) dla klientów Banku zakùadaj¹cych Pocztowe Konto ZawszeDarmowe: 

a. za po�rednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499, 
b. w dowolnej placówce Banku lub Placówce Poczty Polskiej prowadz¹cej obsùugê Klientów Banku, 

 2) dla klientów Banku posiadaj¹cych Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, w terminie innym ni¿ zaùo¿enie    
     Konta: 

a. za po�rednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499, 
b. w dowolnej placówce Banku. 

4. Uczestnik Programu mo¿e w ka¿dym czasie zùo¿yã w Banku o�wiadczenie o rezygnacji z udziaùu  
w Programie w formie pisemnej na adres: Bank Pocztowy Spóùka Akcyjna z siedzib¹ w Bydgoszczy,  
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przy ul. Jagielloñskiej 17, 85-959 Bydgoszcz z dopiskiem �Pakiet Pocztowy� lub telefonicznie pod 
numerem infolinii Banku 801 100 500 lub 52 34 99 499 (opùaty zgodnie z taryf¹ operatora) czynny  
od pn. � pt. w godz. 7:30-22:00, w soboty w godz. 8:00-16:00.  

5. W przypadku posiadania wiêcej ni¿ jednego Konta, Klient jest Uczestnikiem Programu tylko jeden raz  
     (uczestnictwo w Programie jest przypisane do Klienta, a nie do Konta). 
6. Warunki Programu nie stanowi¹ zmiany warunków prowadzenia Konta, które okre�lone s¹ odrêbnie  
     w zawartej pomiêdzy Bankiem i Uczestnikiem Programu �Umowie o prowadzenie rachunków bankowych,    
     o kartê pùatnicz¹ oraz o �wiadczenie usùug drog¹ elektroniczn¹ dla osób fizycznych�.  

 
§ 3. Warunki nabycia prawa do premii pieniê¿nej oraz zasady ustalania jej wysoko�ci i wypùaty 

1. Premia pieniê¿na przysùuguje tym Uczestnikom, którzy aktywnie korzystali z Konta w miesi¹cu, którego 
dotyczy premia pieniê¿na, przez co Bank rozumie speùnienie  poni¿szego warunku Regulaminu: 
- wpùywu na Konto w ù¹cznej minimalnej kwocie 1000 zù (sùownie: jeden tysi¹c zùotych), w formie 
przelewu, z wyù¹czeniem przelewów dokonywanych z rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz 
Klientów detalicznych.  

2. Premia pieniê¿na naliczana jest w okresie obowi¹zywania Programu, w cyklach miesiêcznych, odrêbnie  
w ka¿dym miesi¹cu kalendarzowym.  

3. Aby uzyskaã premiê pieniê¿n¹, Uczestnik zgùasza Pracownikowi Poczty Polskiej S.A., wykonuj¹cemu 
Czynno�ci Zlecone powierzone na podstawie Umowy Agencyjnej zawartej z Bankiem Pocztowym S.A. 
pro�bê o zarejestrowanie usùug lub produktów pocztowych objêtych Programem w systemie 
informatycznym Banku oraz udostêpnia w tym celu informacje o rodzaju nabytych usùug lub produktów 
pocztowych objêtych Programem i o kwocie, za któr¹ zostaùy one nabyte. Pracownik Poczty Polskiej S.A., 
wykonuj¹cy Czynno�ci Zlecone powierzone na podstawie Umowy Agencyjnej z Bankiem Pocztowym 
zawartej z Bankiem Pocztowym S.A po uprzednim okazaniu przez Uczestnika dowodu to¿samo�ci 
zawieraj¹cego numer PESEL, rejestruje w systemie informatycznym Banku kwotê nabytych przez 
Uczestnika usùug lub produktów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4.  

4. Rejestracja nabytych przez Uczestnika usùug lub produktów pocztowych objêtych Programem jest 
dokonywana: 
a) przez pracownika Poczty Polskiej S.A., wykonuj¹cego Czynno�ci Zlecone, powierzone na podstawie 

Umowy Agencyjnej zawartej z Bankiem Pocztowym S.A., który przyj¹ù od Uczestnika pùatno�ã  
za usùugi i produkty objête Programem,  

b) w dniu nabycia danej usùugi lub produktu,  
c) w Placówce Poczty Polskiej S.A., w którym dana usùuga lub produkt zostaùy nabyte. 

5. Rejestracja usùug lub produktów, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4 mo¿e zostaã dokonana jednorazowo 
dla danej transakcji nabycia. 

6. Premia pieniê¿na wypùacana przez Bank stanowi równowarto�ã 10% ù¹cznej warto�ci produktów i usùug, 
o których mowa w § 2 ust. 2.pkt. 4 zarejestrowanych zgodnie z § 3 ust. 4. 

7. Maksymalna kwota premii pieniê¿nej wynosi 10 zù miesiêcznie dla jednego Uczestnika Programu. 
8. Bank dokonuje wypùaty premii pieniê¿nej w terminie do 10 dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego 

po miesi¹cu podlegaj¹cym rozliczeniu, przelewem na Konto Uczestnika Programu. Premia pieniê¿na nie 
jest wypùacana, je¿eli w danym okresie rozliczeniowym naliczona kwota premii pieniê¿nej byùaby ni¿sza 
ni¿ 0,01 zù. W przypadku, gdy Uczestnik posiada wiêcej ni¿ jedno Konto, premia wypùacana jest na Konto 
otwarte najwcze�niej.  

9. Otrzymana przez Uczestnika Programu premia pieniê¿na podlega zwolnieniu z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z póên. zm.).  
 

§ 4. Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Bank. 
2. Dane osobowe Uczestników Programu s¹ przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w Programie 

stosownie do zapisów Regulaminu. 
3. Na potrzeby ustalenia speùnienia warunków uzyskania prawa do premii pieniê¿nej Bank uzyskuje  

od  Uczestników, w sposób okre�lony w § 3 ust. 3 i 4, informacje o rodzaju nabytych przez nich usùug  
lub produktów pocztowych objêtych Programem i o kwocie, za któr¹ zostaùy one nabyte. 

4. Uczestnikom Programu przysùuguje prawo dostêpu do tre�ci swoich danych oraz ich poprawiania. 



5. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane s¹ na potrzeby uczestnictwa w Programie  
na zasadzie dobrowolno�ci. 

§ 5. Reklamacje 
1. Wszelkie reklamacje dotycz¹ce Programu powinny byã zùo¿one przez Uczestnika Programu w formie 

pisemnej na adres: Bank Pocztowy Spóùka Akcyjna z siedzib¹ w Bydgoszczy, przy ul. Jagielloñskiej 17,  
85-959 Bydgoszcz z dopiskiem �Pakiet Pocztowy� lub telefonicznie pod numerem infolinii Banku  
801 100 500 lub 52 34 99 499 (opùaty zgodnie z taryf¹ operatora) czynny od pn. � pt. w godz. 7:30-22:00, 
w soboty w godz. 8:00-16:00.  

2. Podstaw¹ do rozpatrzenia reklamacji w przypadku braku rejestracji premii pieniê¿nej zgodnie  z  § 3. ust. 
3 i 4 Regulaminu jest potwierdzenie nadania przesyùki lub pokwitowanie nabycia produktów lub usùug, 
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4. Zùo¿one reklamacje Bank rozpatruje niezwùocznie, nie póêniej  
ni¿ w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. 

3. Odpowiedê na reklamacje udzielana jest w formie pisemnej listem zwykùym na aktualny adres 
korespondencyjny zarejestrowany w systemie Banku do przekazywania korespondencji dotycz¹cej Konta 
lub na adres wskazany w reklamacji do przesùania odpowiedzi na ni¹. 

 
§ 6. Zmiany zasad funkcjonowania Programu 

1. Bank zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w przypadku wyst¹pienia przynajmniej 
jednej z poni¿szych okoliczno�ci:  
1) wprowadzenie nowych lub zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa lub wydanie przez uprawnione 

organy pañstwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów � 
w zakresie, w jakim Bank ma obowi¹zek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidùowego 
wykonania zasad Programu,  

2) zmiany praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹cej z rekomendacji i zaleceñ organów 
nadzoru, Zwi¹zku Banków Polskich lub innego uprawnionego organu, w zakresie w jakim Bank  
ma obowi¹zek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidùowego wykonania zasad Programu, 

3) rozszerzenia lub ograniczenia zakresu produktów i usùug objêtych Programem, 
4) poszerzenia grupy Klientów objêtych Programem, 
5) wycofania Konta z oferty Banku.  

2. Ogùoszenie o zmianach w Regulaminie bêdzie publikowane na stronie internetowej Banku: 
www.pocztowy.pl, w sieci placówek Banku oraz w Placówkach Poczty Polskiej S.A. prowadz¹cych obsùugê 
klientów Banku Pocztowego S.A. � nie póêniej ni¿ miesi¹c przed dat¹ proponowanego ich wej�cia  
w ¿ycie, a Uczestnicy Programu zostan¹ dodatkowo poinformowani o zmianach regulaminu nie póêniej 
ni¿ miesi¹c przed dat¹ proponowanego ich wej�cia w ¿ycie w sposób i w formie przewidzianej w Umowie 
dla przekazywania wyci¹gów bankowych. W przypadku Uczestników Programu, którzy odbieraj¹ wyci¹gi 
w placówce Banku lub Poczty Polskiej S.A. informacja o zmianie zostanie przekazana w formie pisemnej 
na adres wskazany Bankowi przez Uczestnika.  

3. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodz¹ w ¿ycie po upùywie miesi¹ca od dnia ich ogùoszenia. 
4. Uczestnik Programu nie akceptuj¹cy proponowanych zmian Regulaminu mo¿e zùo¿yã sprzeciw  

w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zmianach, co skutkuje rezygnacj¹ Uczestnika z Programu 
ze skutkiem natychmiastowym. Nie zùo¿enie takiego o�wiadczenia jest jednoznaczne z wyra¿eniem zgody 
przez Uczestnika na dokonane zmiany Regulaminu. 

5. Zmiana Regulaminu lub zakoñczenie Programu nie powoduje utraty prawa Uczestnika do premii 
pieniê¿nej za okres  obowi¹zywania poprzedniej wersji Regulaminu lub za skrócony okres obowi¹zywania 
Programu (w przypadku wcze�niejszego zakoñczenia Programu).  

 
§ 7. Postanowienia koñcowe 

W przypadku zamkniêcia Konta lub odwoùania zgody, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3 Regulaminu,  
a tak¿e w przypadku zùo¿enia przez Uczestnika Programu o�wiadczenia o rezygnacji z uczestnictwa  
w Programie lub zakoñczenia Programu Uczestnik Programu koñczy swoje uczestnictwo w Programie. 
 
Warszawa, 1.10.2014 r.  
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