
 

Bank Pekao S. A. 
do 350 zł za korzystanie z konta osobistego oraz karty kredytowej 

https://banklovers.pl/do-350-zl-za-korzystanie-z-konta-i-karty-kredytowej 
 

Data otwarcia konta: …………….. 
Data zamknięcia konta: …………….. 
 
Data otwarcia karty kredytowej: …………….. 
Data zamknięcia karty kredytowej: …………….. 
 

 
Lista kroków do wykonania - konto osobiste: 

Wypłata bonusu oraz miesiące, w którym spełnisz warunki zależą od miesiąca, w którym założysz konto i 
kartę kredytową. Miesiąc 0 to miesiąc, w którym założyłeś konto. Następne, to po prostu miesiące 
następujące po nim. Wypisz zgodnie z Twoim przypadkiem: 
(Przykład: Jeśli miesiąc0 to styczeń, to Miesiąc1 to luty, Miesiąc2 to marzec, Miesiąc 3 to kwiecień, miesiąc4 to maj). 

NAJPÓŹNIEJ DO 31 MARCA (Twój miesiąc 0): 

⬜ otwarcie promocyjnego konta wraz z kartą Mastercard Debit FX 

⬜ zarejestruj swoją kartę w programie Bezcenne Chwile i zaznacz zgody marketingowe 

Bezcenne Chwile: 

⬜ do 30 dni od rejestracji karty 1 płatność kartą na dowolną kwotę 

⬜ odbiór 1000 punktów do 14 dni licząc od momentu rejestracji karty 
⬜ odbiór 2400 punktów do 30 dni licząc od momentu płatności 

 

 

 

KONTO:  
Dla osób poniżej 26 lat konto i karta debetowa będą bezwarunkowo darmowe. 
Osoby w wieku powyżej 26 lat muszą wykonać co miesiąc 1 płatność karta i zapewnić wpływ na konto 
min. 500zł, aby konto i karta były bezpłatne. 
 
KARTA KREDYTOWA: 
Karta kredytowa będzie darmowa po wykonaniu przynajmniej 1 płatności miesięcznie.  

Miesiąc 0: ………………………………………… 

Miesiąc 1: ………………………………………… 

Miesiąc 2: ………………………………………... 

Miesiąc 3: ………………………………………… 

Miesiąc 4: ………………………………………… 

https://banklovers.pl/do-300-zl-za-korzystanie-z-konta-i-karty-kredytowej


 

MIESIĄC 1: 

⬜ 1 wpływ 500 zł (jednorazowo) 

⬜ 1 płatność kartą na dowolną kwotę 

⬜ obrót kartą w miesiącach 1, 2 i 3 na łączną kwotę 1000 zł (tu wpisz kwotę z tego 

miesiąca:............................) 

MIESIĄC 2: 

⬜ 1 wpływ 500 zł (jednorazowo) 

⬜ 1 płatność kartą na dowolną kwotę 

⬜ obrót kartą w miesiącach 1, 2 i 3 na łączną kwotę 1000 zł (tu wpisz kwotę z tego 

miesiąca:............................) 

MIESIĄC 3: 

⬜ 1 wpływ 500 zł (jednorazowo) 

⬜ 1 płatność kartą na dowolną kwotę 

⬜ obrót kartą w miesiącach 1, 2 i 3 na łączną kwotę 1000 zł (tu wpisz kwotę z tego 

miesiąca:............................) 

MIESIĄC 4: 

⬜ odbiór bonusu 10% od wartości obrotu, max. 100 zł do końca miesiąca 
  



 

 
 

Lista kroków do wykonania - karta kredytowa: 

W tej części promocji okres, którym objęty jest cashback 10% licz od daty założenia karty, natomiast 
warunek 1 płatności kartą na dowolną kwotę jest liczony od następnego pełnego miesiąca 
kalendarzowego. Miesiąc A to data podpisania umowy o kartę kredytową.  
Przykład: Jeśli otrzymałeś zamówioną kartę kredytową w połowie miesiąca czyli 15.01.2021 r., to płatności do zwrotu 
możesz wykonywać przez 3 następne miesiące kalendarzowe, czyli luty, marzec i kwiecień.  
 

NAJPÓŹNIEJ DO 30 WRZEŚNIA (Twój miesiąc A): 

⬜ zamówienie promocyjnej karty kredytowej Mastercard 

MIESIĄC B: 

⬜ 1 płatność kartą na dowolną kwotę 

⬜ obrót kartą w miesiącach B, C i D na łączną kwotę 2000 zł (tu wpisz kwotę z tego 

miesiąca:............................) 

MIESIĄC C: 

⬜ 1 płatność kartą na dowolną kwotę 

⬜ obrót kartą w miesiącach B, C i D na łączną kwotę 2000 zł (tu wpisz kwotę z tego 

miesiąca:............................) 

MIESIĄC D: 

⬜ 1 płatność kartą na dowolną kwotę 

⬜ obrót kartą w miesiącach B, C i D na łączną kwotę 2000 zł (tu wpisz kwotę z tego 

miesiąca:............................) 

MIESIĄC E: 

⬜ odbiór bonusu 10% od wartości obrotu, max. 200 zł do końca miesiąca 
 
 
 
 
 
  

Miesiąc A: ………………………………………… 

Miesiąc B: ………………………………………… 

Miesiąc C: ………………………………………... 

Miesiąc D: ………………………………………… 

Miesiąc E: ………………………………………… 



 

 
 
 

 
 

 

Wpływy:  

 ze swojego konta / konta znajomych w innym banku 

 wpływ jednorazowy (najmniej 500 zł) 

 wpłatomat 

 wpłata gotówki w oddziale 

 ze swojego konta w banku Pekao (np. Oszczędnościowego) 

 suma mniejszych wpływów (np. 100 zł, 200 zł,100 zł,100 zł) 

Płatności:  

 fizyczne kartą (również zbliżeniowo) 

 kartą w internecie  

 BLIK 

 wypłata z bankomatu 

 płatności w aptekach i drogeriach 

 płatności w kasynach, w zakładach bukmacherskich 

 pijalniach takich jak bary, dyskoteki, kluby nocne, tawerny, 

 płatności w hurtowniach alkoholu 

 
płatności, w których dokonano zwrotu towaru lub usługi, 
odrzucone bądź nieautoryzowane 


