
Załóż 
Eurokonto Intro 
lub Kieszonkowe 
i odbierz 50 zł!

Czekam na Ciebie 
w Banku Pekao S.A.

~ Kazimierz Wielki



Kazimierz Wielki czeka na Ciebie!  
Załóż Eurokonto Intro lub Kieszonkowe i zrób  
3 transakcje bezgotówkowe kartą wydaną 
do tego konta w ciągu 2 miesięcy od dnia 
jego otwarcia, a 50 zł z Kazimierzem Wielkim 
wpłacimy na Twój rachunek!

Z Eurokontem zyskujesz:
•   dostęp do konta przez internet i aplikację mobilną bez opłat za 

udostępnienie,
•   bezpłatne prowadzenie konta,
•   bezpłatny Assistance informacyjny nt. ciekawych imprezach 

w okolicy, repertuarze kin i teatrów w Twoim mieście,  
szkół, kursów językowych,

•   bezpłatny Assistance w podróży za granicą, jeśli założysz 
Eurokonto Intro,

•   możliwość wypłaty gotówki bez prowizji z 20 000 bankomatów  
Grupy UniCredit w Europie, w tym z ponad 5500 bankomatów 
Banku Pekao S.A. oraz Euronet w Polsce, 

•   kartę płatniczą MasterCard® Debit PayPassTM,
•   rabaty, m.in. w sklepach internetowych w programie  

„Płać kartą, bo warto!”.

Zapraszamy do oddziału Banku Pekao S.A.

Materiał sporządzony według stanu na dzień 16.04.2013 r. Informacje zawarte w niniejszym 
materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
Program promocyjny dotyczy Eurokont Intro (dla osób w wieku 18-30 lat) oraz Eurokont 
Kieszonkowych (dla osób w wieku 13-18 lat). Szczegółowy regulamin programu dostępny  
w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na www.pekao.com.pl/intro. 
Program promocyjny trwa do 31.05.2013 r. lub do wyczerpania łącznej wartości premii. 
Program nie dotyczy osób, które w chwili otwarcia rachunku objętego programem posiadały  
w Banku Pekao S.A. inny rachunek typu Eurokonto prowadzony w PLN. Szczegółowe 
informacje dotyczące rachunków Eurokonto Intro i Kieszonkowe wraz z obowiązującą taryfą 
prowizji i opłat dostępne są w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie internetowej  
i pod numerem infolinii. 
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 
wpisany pod numerem KRS: 0000014843, do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 
NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł, 
według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.

www.pekao.com.pl 
801 365 365 (opłata wg cennika operatora)


