
Bank Pekao S. A. 100 zł za korzystanie z konta osobistego
https://banklovers.pl/zdobadz-nawet-do-282zl-od-banku-pekao/

Data otwarcia konta: ……………..
Data zamknięcia konta: ……………..

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.

Lista kroków do wykonania - konto osobiste:

NAJPÓŹNIEJ DO 31 WRZEŚNIA:

⬜ otwórz promocyjne Konto Przekorzystne wraz z kartą Mastercard

⬜ złóż dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort

Warunki dla kont otwartych we wrześniu:

NAJPÓŹNIEJ DO 31 GRUDNIA:

⬜ potwierdź tożsamość i złóż wzór podpisu w banku  (jeśli konto było otwarte przez Internet)

⬜ wykonaj płatności na łączną kwotę 1000 zł, aby otrzymać zwrot 10% za zakupy

PAŹDZIERNIK:

⬜ 1 wpływ 500 zł (jednorazowo)

⬜ min. 1 płatność kartą na dowolną kwotę

LISTOPAD:

⬜ 1 wpływ 500 zł (jednorazowo)

⬜ min. 1 płatność kartą na dowolną kwotę

GRUDZIEŃ:

⬜ 1 wpływ 500 zł (jednorazowo)

⬜ min. 1 płatność kartą na dowolną kwotę

STYCZEŃ:

⬜ odbiór 100 zł do 31.01.2022

⬜ odbiór do 100 zł do 31.01.2022

https://banklovers.pl/zdobadz-nawet-do-282zl-od-banku-pekao/


Warunki otrzymania bonusu z Bezcennych Chwil:

NAJPÓŹNIEJ DO 29 WRZEŚNIA (ale jak najszybciej z uwagi na ograniczenie pakietów):

⬜ zarejestruj kartę w Programie Bezcenne Chwile

W ciągu 30 dni od dnia rejestracji:

⬜ dokonaj 4 płatności kartą (wirtualną lub plastikową) na dowolną kwotę

⬜ dokonaj płatności na łączną kwotę 50 zł

30 dni od dnia spełnienia warunku płatności:

⬜ odbierz bonus w wysokości 3400 punktów powitalnych

60 dni od dnia spełnienia warunku płatności:

⬜ odbierz bonus w wysokości 4000 punktów z wakacyjnego przyspieszenia

Wpływy:

ze swojego konta / konta znajomych w innym banku

wpływ jednorazowy (najmniej 500 zł)

wpłaty z tytułu rozliczenia depozytów terminowych/pożyczki/kredytu

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 na terenie Polski:

fizyczne kartą (również zbliżeniowo poprzez aplikację PeoPay)

kartą w internecie

BLIK

wypłata z bankomatu

zwrócone, odrzucone oraz nieautoryzowane


