
Bank Pekao S. A. - Do 500 zł za korzystanie z konta osobistego
https://banklovers.pl/wez-200-zl-od-pekao-za-kilka-aktywnosci-na-nowym-koncie/

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 GRUDNIA:

⬜ otwórz promocyjne Konto Przekorzystne wraz z kartą Mastercard Debit FX

⬜ zapewnij jednorazowy wpływ na min. 500 zł

STYCZEŃ

⬜ min. 5 płatności kartą lub aplikacją PeoPay na dowolną kwotę (nie liczy się BLIK)

LUTY

⬜ min. 5 płatności kartą lub aplikacją PeoPay na dowolną kwotę (nie liczy się BLIK)

MARZEC

⬜ min. 5 płatności kartą lub aplikacją PeoPay na dowolną kwotę (nie liczy się BLIK)

KWIECIEŃ:

⬜ odbiór 100 zł do 30.04.2022 r.

https://banklovers.pl/wez-200-zl-od-pekao-za-kilka-aktywnosci-na-nowym-koncie/


Lista kroków do wykonania - polecenie konta:

NAJPÓŹNIEJ DO 31 GRUDNIA:

⬜ zarejestruj się w Programie Poleceń zaznaczając wszystkie niezbędne zgody wraz ze zgodą na

otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i informacji o charakterze marketingowym

drogą telefoniczną

⬜ przekaż kod osobie polecanej

KWIECIEŃ:

⬜ odbiór 100 zł do 30.04.2022 r.

Warunki dla osoby polecanej

NAJPÓŹNIEJ DO 31 GRUDNIA:

⬜ rejestracja w Programie Poleceń jako nowy klient zaznaczając wszystkie niezbędne zgody wraz ze

zgodą na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i informacji o charakterze

marketingowym drogą telefoniczną

⬜ otwarcie konta wpisując w formularzu kod poleceń

STYCZEŃ

⬜ min. 500 zł jednorazowego wpływu

⬜ wykonanie min. 4 płatności aplikacją PeoPay

LUTY

⬜ min. 500 zł jednorazowego wpływu

⬜ wykonanie min. 4 płatności aplikacją PeoPay

MARZEC

⬜ min. 500 zł jednorazowego wpływu

⬜ wykonanie min. 4 płatności aplikacją PeoPay

⬜ wizyta w oddziale banku najpóźniej do 31.03.2022 r. w celu złożenia wzoru podpisu oraz okazania

dokumentu tożsamości

KWIECIEŃ:

⬜ odbiór 100 zł do 30.04.2022 r.



Lista kroków do wykonania - konta dla Młodych 6-12 lat:

NAJPÓŹNIEJ DO 2 STYCZNIA:

⬜ otwórz dziecku w wieku 6-12 lat Pakiet PeoPay KIDS (czyli Konto Przekorzystne dla Młodych,

rachunek oszczędnościowy Mój Skarb i aplikację PeoPay KIDS) oraz wyraź wszystkie niezbędne

zgody potrzebne do wzięcia udziału w promocji

NAJPÓŹNIEJ DO 10 STYCZNIA:

⬜ pomóż dziecku zalogować się do aplikacji PeoPay KIDS

⬜ przypilnuj, by dziecko miało na Koncie Przekorzystym lub Moim Skarbie ponad 10 zł na dzień

10.01.2022r

STYCZEŃ

⬜ odbiór 100 zł do 24.01.2022 r.

Lista kroków do wykonania - konta dla Młodych 13-17 lat:

NAJPÓŹNIEJ DO 31 GRUDNIA:

⬜ otwórz dziecku w wieku 13-17 lat Pakiet PeoPay KIDS (czyli Konto Przekorzystne dla Młodych i

rachunek oszczędnościowy Mój Skarb) oraz wyraź wszystkie niezbędne zgody potrzebne do wzięcia

udziału w promocji

STYCZEŃ:

⬜ przypilnuj, by najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. Twoje dziecko wykonało min. 3 płatności kartą lub

aplikacją PeoPay na dowolną kwotę (liczą się również płatności BLIK)

⬜ odbiór 50 zł do 24.01.2022 r.

LUTY:

⬜ odbiór 50 zł do 24.02.2022 r.


