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Regulamin Konkursu pod nazwą „Złote czasy z PKO TFI,” (dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1 Konkurs 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o konkursie, należy przez to rozumieć Konkurs „Złote 

czasy z PKO TFI” organizowany dla klientów mBanku (dalej: „Konkurs”). 

 

§ 2 Definicje 

Terminy użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: 

Kurs złota – cena rynku spot 1 uncji (słownie: jednej uncji) złota, na otwarciu w dniu 01 

września 2010 r., wyrażona w USD z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

opublikowana serwisie stooq.pl (GOLD SPOT (XAUUSD)) http://stooq.pl/q/?s=xauusd 

 

Zryczałtowany Podatek dochodowy - Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. 

zm.) zryczałtowany podatek dochodowy od nagród konkursowych zostanie pokryty w 

całości z kwoty nagrody pieniężnej. Kwota ta zostanie zatrzymana przez Organizatora 

celem odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego. 

 

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, otrzymują 

znaczenie, jakie nadaje im Statut lub prospekt informacyjny Funduszu. 

 

§ 3 Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, wpisane do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019384, o kapitale 

zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 18 000 000, NIP 526–17-88-449 (zwane 

dalej „Organizatorem” lub „PKO TFI S.A.”), zarządzające Funduszem.  

2. Koordynatorem konkursu jest BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 

18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
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pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-

021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na 

dzień 01.01.2010 r. wynosi 118.763.528 złotych, (przy czym w związku z realizacją 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 

14 marca 2008 r., oraz uchwały XVI NWZ z dnia 27 października 2008r.,  kapitał 

zakładowy może ulec podwyższeniu do kwoty 123.763.528 zł. Akcje w podwyższonym 

kapitale zakładowym BRE Banku SA będą w całości opłacone), zwany dalej „mBankiem”, 

z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 3, 90-365 Łódź. 

3. Fundatorem nagród jest PKO TFI S.A. 

4. mBank oraz Organizator są administratorami danych osobowych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5. Wszystkie dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w siedzibie mBanku i 

Organizatora. 

6. Osobie, której dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych służy prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania 

usunięcia jej danych osobowych ze zbioru. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

§ 4 Obszar Konkursu 

Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 5 Uczestnictwo w Konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami”, które są 

lub w trakcie trwania konkursu zostaną  posiadaczami lub współposiadaczami rachunku 

eKONTO, a nadto: 

a) zawarły lub w trakcie trwania Konkursu zawrą z mBankiem Umowę o świadczenie 

przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia 

jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 

b) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez mBank obejmującą imię i 

nazwisko, adres zamieszkania i adres email w celach: 

• związanych z przyznaniem i doręczaniem nagród oraz publikacją wyników  

Konkursu 

• promocji i marketingu działalności prowadzonej przez mBank, w tym 

świadczonych usług oraz oferowanych produktów.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami BRE Banku SA 

i Towarzystwa oraz członkowie ich rodziny /wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie/. 
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§ 6 Nagrody w Konkursie 

1. W Konkursie Organizator przewidział nagrody rzeczowe i pieniężne. 

2. Z zastrzeżeniem ust.4 nagrodami rzeczowymi są :  

a) Pierwsza nagroda: Sztabka złota inwestycyjnego Mennicy Polskiej S.A., o wadze 1 

uncji (31,1 grama – próba 999,9) o wartości 4790,00 zł brutto (wg ceny opublikowanej 

przez Mennicę Polską S.A. w dniu 28.06.2010 r.) przysługuje osobie pierwszej w 

kolejności na Liście Laureatów. 

b) Druga nagroda: Sztabka złota inwestycyjnego Mennicy Polskiej S.A., o wadze 20 

gram (próba 999,9) o wartości 3135,00 zł brutto (wg ceny opublikowanej przez 

Mennicę Polską S.A. w dniu 28.06.2010 r.) przysługuje osobie drugiej w kolejności na 

Liście laureatów. 

c) Trzecia nagroda: Sztabka złota inwestycyjnego Mennicy Polskiej S.A., o wadze 10 

gram (próba 999,9) o wartości 1660,00 zł brutto (wg ceny opublikowanej przez 

Mennicę Polską S.A. w dniu 28.06.2010 r.) przysługuje osobie trzeciej w kolejności na 

Liście Laureatów. 

d) Nagrody pozostałe (7 calowe, cyfrowe ramki na zdjęcia) o wartości 121 zł brutto 

każda, przysługują kolejnym 27 Uczestnikom, którzy zajmą na Liście Laureatów 

miejsca od 4 do 30. 

3. Pula nagród jest zamknięta. 

4. Uczestnicy Konkursu uprawnieni do nagród rzeczowych wymienionych w pkt 2 lit a), b) 

i c) otrzymują dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 

11,11% wartości nagrody rzeczowej, przy czym w/w nagroda przeznaczana jest przez 

Organizatora na pokrycie Zryczałtowanego Podatku dochodowego od przyznanej 

Uczestnikowi nagrody rzeczowej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród, o których mowa powyżej na inne 

nagrody o tej samej wartości, bez podawania przyczyn dokonanych zmian. 

 

§ 7 Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 01.07.2010 r. i potrwa do 31.07.2010 r. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 01.10.2010 r. 

3. Lista Nagrodzonych Uczestników zostanie dostarczona przez Organizatora w formie 

elektronicznej do mBanku i opublikowana najpóźniej w dniu 11.10.2010 r. w serwisie 

internetowym mBanku www.mbank.pl 
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§ 8 Zasady kwalifikacji Uczestników do Konkursu. 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik, poza spełnieniem warunków, o jakich mowa 

§ 5 pkt 1 Regulaminu, mając w okresie 01.07.2010 r. - 31.07.2010 r. aktywną usługę 

Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych oraz w dniach 01.07.2010 – 31.07.2010 r. musi 

nabyć jednostki uczestnictwa co najmniej jednego z następujących subfunduszy PKO 

Parasolowego - fio: PKO Akcji Plus, PKO Zrównoważony Plus, PKO Stabilnego 

Wzrostu Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny, 

PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, 

zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dostępnych w 

Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych mBanku na łączną kwotę co najmniej 5 000 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych) i nie może dokonać w okresie od 01.07.2010 r. do 

30.09.2010 r. odkupienia wpłaconych środków, z wyżej wymienionych funduszy. Zlecenia 

konwersji/przeniesienia środków z funduszy PKO Akcji Plus, PKO Zrównoważony Plus, 

PKO Stabilnego Wzrostu Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Biotechnologii 

i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury 

i Budownictwa Globalny do innych, niewymienionych Funduszy PKO, dostępnych w 

Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych, traktowane będą przez Organizatorów 

równoznacznie z okupieniem.  

Równocześnie w okresie od 01.07.2010 r. do 30.09.2010 r. Uczestnik, chcąc wziąć udział 

w Konkursie nie może dokonać odkupienia z innych rejestrów otwartych za 

pośrednictwem Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonych 

w niewymienionych wyżej Funduszach PKO. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie, oprócz spełnienia warunku opisanego w pkt 1 powyżej, 

jest: zarejestrowanie się w Konkursie poprzez wysłanie do dnia 31.07.2010 r. włącznie, na 

adres inwestycje@mbank.pl emaila wpisując w jego temacie nazwę Towarzystwa 

Funduszy Inwestycyjnych: PKO TFI oraz wpisując w treści swoje imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, oraz prognozę Kursu złota na dzień 01.09.2010 r. z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

3. Do Konkursu nie będą zaliczane środki pieniężne pochodzące z przeniesienia lub 

konwersji pomiędzy funduszami i subfunduszami. 

4. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie 

danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. Zm.)  

obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres email oraz wyrażają zgodę na 
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publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronach 

internetowych mBanku. 

5. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez mBank w celach promocji i marketingu działalności 

prowadzonej przez mBank, w tym świadczonych usług oraz oferowanych produktów. 

6. Na potrzeby postanowień pkt 1 powyżej, datą nabycia/odkupienia jednostki uczestnictwa 

jest data dokonania złożenia zlecenia w  systemie transakcyjnym mBanku.  

 

§ 9 Wyłonienie Laureatów. 

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy w okresie od 01.07.2010 r. do 31.07.2010 r. 

zainwestują przynajmniej 5 000 zł w jeden z subfunduszy wymienionych w § 8 pkt 1 oraz 

spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie opisane w § 5 pkt 1 oraz § 8 pkt 2 i pkt 3 

Organizator wyłoni 30 Laureatów, którym przyznane zostaną miejsca na Liście Laureatów 

według kolejności uzależnionej od wielkości różnicy pomiędzy prognozowaną przez 

Uczestnika wartością Kursu złota a rzeczywistym Kursem złota wg zasady „im mniejsza 

różnica, tym wyższe miejsce”.  

2. W przypadku wytypowania Kursu złota, przez dwóch lub więcej Uczestników, o kolejności 

na Liście Laureatów decydować będzie data i godzina otrzymania przez mBank 

zgłoszenia udziału w Konkursie.  

3. Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej nagrody rzeczowej. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 11.10.2010 r. 

 

§ 10 Rozstrzygnięcie Konkursu. Reklamacje 

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja d/s Konkursu. 

2. Do zadań Komisji d/s Konkursu należy w szczególności: 

a) wyłonienie Nagrodzonych Uczestników; 

b) rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących Konkursu. 

4. Laureaci nagród wymienionych w § 6 pkt 2 lit a), b) i c), zobowiązani są przy odbiorze 

nagrody do podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na potrącenie należnego 

Zryczałtowanego Podatku dochodowego. 

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących Konkursu. 
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6. Reklamacje Uczestnik powinien składać na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 

listy Nagrodzonych Uczestników, pod adresem: PKO TFI S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 

Warszawa. O zachowaniu terminu przez Uczestnika decyduje data stempla pocztowego. 

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika jak 

również opis podstaw reklamacji.  

7. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję d/s Konkursu w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu Reklamacji będzie ostateczne. Nie 

wyłącza to uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia listy Nagrodzonych /przedawnienie/ 

 

§ 11 Postanowienia końcowe  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez 

operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany miejsca zamieszkania lub 

podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji Uczestnika lub zmiany innych 

danych - uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za nieodebranie 

nagrody z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony 

Uczestnik traci prawo do nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych 

roszczeń. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne przyznanych 

nagród. 

4. Przyznawane w Konkursie Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość 

pieniężną jak i przekazaniu osobom trzecim. 

5. Nagrody zostaną dostarczone na koszt Organizatora w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 

wyników Konkursu, po spełnieniu wymogów formalnych niniejszego Regulaminu. 

6. Nagrody pierwsza, druga i trzecia zostaną doręczone osobiście przez przedstawiciela 

Organizatora w terminie i miejscu uzgodnionym z Laureatem, pozostałe nagrody zostaną 

dostarczone przesyłkami poleconymi na koszt Organizatora. 

7. Nagrodzeni ponoszą wszelkie konsekwencje nie dokonania odbioru nagrody we 

wskazany przez Regulamin sposób. 

8. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w serwisie internetowym mBanku 

www.mbank.pl  

9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

10. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestnika, o dotrzymaniu 

wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego. 
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11. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: PKO TFI S.A., 

ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa dopiskiem „Złote czasy z PKO TFI”. 


