
Regulamin Promocji  

„Zyskaj nawet 30 zł zwrotu za e-płatności automatyczne kartą Mastercard  

za rachunki PGE”   

 

 

§ I Postanowienia wstępne  

1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „Zyskaj nawet 30 zł zwrotu za  

e-płatności automatyczne kartą Mastercard za rachunki PGE” („Promocja”), 

współpracującym z PGE Obrót S.A. w zakresie organizacji Promocji, jest Blue Media 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ  

w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym  

w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), będąca operatorem serwisu bm.pl 

(„Organizator”).  

2. Promocja dotyczy klientów PGE Obrót S.A., organizowana jest  we  współpracy z Blue 

Media S.A. oraz właścicielem marki MasterCard. 

3. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu promocji „Zyskaj 

nawet 30 zł zwrotu za e-płatności automatyczne kartą Mastercard za 

rachunki PGE” („Regulamin”). Promocja polega na tym, że w okresie jej trwania, 

Organizator przekaże na rachunek bankowy Uczestnika przypisany do jego karty 

płatniczej Mastercard, aktywowanej lub użytej podczas Promocji („Karta 

Mastercard”), kwotę  

w wysokości 10 zł z tytułu zrealizowanej transakcji w ramach usługi płatności 

automatycznej Kartą Mastercard za rachunek wystawiony na rzecz Uczestnika przez 

PGE, pod warunkiem że powyższa usługa (płatności automatycznej Kartą Mastercard) 

została aktywowana za pośrednictwem serwisu bm.pl („Serwis”). Całkowita kwota 

środków przekazanych w ramach Promocji nie może przekroczyć równowartości 30 zł 

dla jednego indywidualnego numeru rachunku bankowego powiązanego  

z indywidualnym numerem klienta nadanego przez PGE (niezależnie od ilości i wartości 

zrealizowanych transakcji w ramach usługi płatności automatycznej Kartą Mastercard). 

4. Uczestnikiem Promocji może zostać osoba, której nadany został przez PGE 

indywidualny numer klienta powiązany z indywidualnym numerem rachunku 

bankowego klienta i która, przy użyciu numeru rachunku bankowego, dokona swojej 

rejestracji lub autoryzacji w serwisie bm.pl („Serwis”), zgodnie z warunkami 

określonymi w Regulaminie serwisu bm.pl, Regulaminie usługi Płatności oraz 

Regulaminie kart płatniczych, które są dostępne na stronie Serwisu 

https://bm.pl/#!/regulaminy/dokumenty („Uczestnik”).  

 

§ II Zasady i przedmiot Promocji  

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-9 poniżej, przekazanie środków przez Organizatora na rzecz 

Uczestnika w ramach Promocji możliwe jest po spełnieniu przez Uczestnika wszystkich 

poniższych warunków:   

a) przystąpienie Uczestnika do Promocji, tj. aktywowanie przez Uczestnika 

płatności automatycznych z Karty Mastercard za rachunek wystawiony na rzecz 

Uczestnika przez PGE za pośrednictwem Serwisu podczas dokonania płatności  

z tytułu rachunku dostępnego  w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta PGE 

dostępnym pod adresem https://ebok.gkpge.pl/ („PGE eBOK ”) w okresie od  

14-12-2017 10:00:00 do 13-03-2018 23:59:59  (lub do osiągnięcia limitu 



indywidualnych numerów klientów nadanych przez PGE wskazanego w §II 

ust. 7 Regulaminu - w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) 

oraz posiadanie w chwili przystąpienia do Promocji wyrażonej na rzecz PGE zgody 

na przesyłanie/udostępnianie faktur VAT PGE za pośrednictwem kanałów 

elektronicznych.  

b) zrealizowanie transakcji przez Uczestnika w ramach usługi płatności 

automatycznej z Karty Mastercard – płatności za rachunek wystawiony przez PGE 

na rzecz Uczestnika i przekazany przez PGE do Organizatora w okresie od  

14-12-2017 10:00:00 do 13-12-2018 23:59:59 

2. Promocja nie obejmuje: 

a) klientów korzystających z liczników przedpłatowych,  w ofercie "pre-paid",  

b) klientów Oddziału Zamość Energos  

3. W Promocji nie biorą udziału rachunki, z których dane zostały wprowadzone do 

Serwisu samodzielnie przez Uczestnika. W Promocji nie bierze udziału rachunek 

inicjujący płatność automatyczną z Karty Mastercard w Serwisie (przekazanie środków 

może nastąpić dopiero z tytułu kolejnego rachunku opłaconego po dacie aktywacji 

usługi płatności automatycznej z Karty Mastercard, tj. z tytułu pierwszego rachunku 

opłaconego automatycznie zgodnie z wcześniejszą dyspozycją Uczestnika).  

4. Promocją objęte są wyłącznie zrealizowane transakcje, tj. rachunki należycie opłacone 

w ramach usługi płatności automatycznych z Karty Mastercard, których wartość jest 

równa lub przekracza 10 zł brutto.  

5. Uczestnik otrzymuje środki z tytułu Promocji nie wcześniej niż 48 godzin od 

zrealizowania transakcji na rachunek bankowy przypisany do Karty Mastercard.  

Środki przyznawane są jednorazowo za każdą zrealizowaną transakcję,  

z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. Łączna kwota środków przekazanych z Promocji w ramach płatności za rachunek na 

jeden indywidualny numer rachunku bankowego powiązanego z indywidualnym 

numerem klienta nadanego przez  PGE nie może przekroczyć równowartości 30 zł.   

7. Limit indywidualnych numerów rachunków bankowych klienta powiązanych  

z indywidualnymi numerami klientów nadanych przez PGE, objętych Promocją wynosi 

80 000 (osiemdziesiąt tysięcy). Z chwilą w której dla 80000. nadanych przez PGE  

indywidualnych numerów klienta zostanie aktywowana w Serwisie usługa płatności 

automatycznych Kartą Mastercard, kolejne aktywacje nie będą już objęte Promocją 

(„Limit Promocji”). O osiągnięciu Limitu Promocji Organizator poinformuje stosownym 

komunikatem. 

 

8. W Promocji bierze udział tylko pierwsza aktywacja płatności automatycznej Kartą 

Mastercard w ramach jednego indywidualnego numeru klienta nadanego przez PGE  

(następne aktywacje w ramach jednego indywidualnego numeru klienta PGE nie biorą 

udziału w Promocji).  

9. Uczestnicy korzystający z Promocji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

przyjmują do wiadomości, że otrzymane środki stanowią dla nich przychód  



z działalności gospodarczej. Uczestnicy korzystający z Promocji jako osoby fizyczne 

nieprowadzące działalności gospodarczej zobowiązują się udostępnić Organizatorowi 

wymagane przepisami prawa dane osobowe w celu prawidłowego wystawienia 

deklaracji podatkowej (w przypadku gdy wartość środków otrzymanych w ramach 

Promocji przekroczy limit zwolnienia przewidziany w ustawie o podatku dochodowym 

od osób fizycznych). 

10. Środki z Promocji naliczane są wyłącznie dla transakcji realizowanych zgodnie z ich 

gospodarczym przeznaczeniem. Środki nie przysługują Uczestnikowi, w wypadku 

transakcji fikcyjnych oraz transakcji, których cel gospodarczy nie został ostatecznie 

osiągnięty (np. Uczestnik otrzymał zwrot dokonanej wpłaty od wystawcy lub rachunek, 

na który dokonano wpłaty nie był rachunkiem wystawcy).  

 

§ III Reklamacje  

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych  

w § VIII  Regulaminu serwisu bm.pl dostępnego na stronie: 

https://bm.pl/#!/regulaminy/dokumenty 

 

§ IV Postanowienia końcowe  

1. Korzystając z usługi płatności w ramach Regulaminu usługi Płatności oraz z Serwisu  

w okresie objętym Promocją, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 

Regulaminu.  

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych bm.pl. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestnika w ramach Promocji jest Organizator. 

Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji 

Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo 

ich poprawiania. 

4. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U.2009.201.1540  

z późn. zm.). 

 


