
 

PEKAO S.A. 150 zł z Kontem „Przekorzystne” 6-7.2021 r. 

Data otwarcia konta (weryfikacji selfie): ……………………….    Data zamknięcia konta: ………………………. 

□ – zaznacz kwadrat przy każdym warunku, który już spełniłeś 😊 

WARUNKI DO SPEŁNIENIA: 

1. Podczas składania wniosku: 

a. Wybierz kartę MasterCard (dodatkowe 50 zł premii) □ 

b. (Z góry dziękujemy!) Wpisz kod polecający np. 883170526 □ 

c. Zaznacz zgody marketingowe □ 

d. Zgódź się na EKK (wiadomości i wyciągi w formie elektronicznej) □ 

2. Do końca czerwca: 

a. Zarejestruj swoją kartę w programie Bezcenne chwile (wyraź zgody marketingowe!) i 

wykonaj nią 4 transakcje na dowolną kwotę w ciągu 30 dni od rejestracji □ □ □ □  

3. W pierwszym pełnym miesiącu po założeniu konta (lipcu/sierpniu): 

a. Zasil swoje konto kwotą min. 500 zł (przelewem z innego banku, od znajomego, rodziny 

itd.) □ 

b. Wykonaj min. 4 płatności kartą lub BLIKiem na dowolną kwotę (nawet jednego dnia; 

również w internecie) □ □ □ □  

c. WYPŁATA 50 zł w formie punktów Bezcenne Chwile (do 30 dni od rejestracji) □ 

4. W drugim pełnym miesiącu po założeniu konta (sierpniu/wrześniu): 

a. Zasil swoje konto kwotą min. 500 zł (przelewem z innego banku, od znajomego, rodziny 

itd.) □ 

b. Wykonaj min. 4 płatności kartą lub BLIKiem na dowolną kwotę (nawet jednego dnia; 

również w internecie) □ □ □ □  

5. W trzecim pełnym miesiącu po założeniu konta (wrześniu/październiku): 

a. Zasil swoje konto kwotą min. 500 zł (przelewem z innego banku, od znajomego, rodziny 

itd.) □ 

b. Wykonaj min. 4 płatności kartą lub BLIKiem na dowolną kwotę (nawet jednego dnia; 

również w internecie) □ □ □ □  

6. Do końca września: 

a. Zweryfikuj swoją tożsamość w oddziale banku □ 

7. W październiku/listopadzie: 

a. WYPŁATA 100 zł premii z głównej promocji □ 

 

WARUNEK „BEZCENNE CHWILE” ŁĄCZY SIĘ ZE STANDARDOWYM WARUNKIEM – nie musisz robić 2 

x 4 transakcji jeśli wykonasz je w odpowiednim terminie (w lipcu, ale w ciągu 30 dni od rejestracji w 

programie)! 

 

 

 

 

 

Powyższa lista ma charakter wyłącznie informacyjny; zastrzegamy sobie prawo do pomyłki.  


