
 
 
 
 
 



  

 
 

Eurokonto Premium Plus 
 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z oferty konta osobistego Eurokonto Premium Plus z bogatym 
pakietem usług, dedykowanej wyłącznie Klientom Bankowości Osobistej Premium.  
 
Idealne rozwiązanie dla tych, który oczekują więcej. 
Eurokonto Premium Plus daje możliwość korzystania z wszelkich zalet zindywidualizowanej i kompleksowej obsługi 
finansowej. Każdy z naszych Klientów ma swojego Doradcę Osobistego Premium, który zawsze służy pomocą przy 
realizacji różnorodnych potrzeb finansowych. 
 
W ramach Eurokonta Premium Plus proponujemy: 
 

• atrakcyjnie oprocentowane konto,  
• specjalne warunki cenowe prowadzenia konta,  
• bezpłatną złotą kartę debetową MasterCard Debit Gold z dodatkowymi funkcjonalnościami, tj. płatnościami 

zbliżeniowymi - PayPassTM, możliwością wypłaty podczas płacenia za zakupy Cash Back i możliwością 
dokonywania płatności internetowych,  

• bezpłatny dostęp do platformy bankowości elektronicznej Pekao24 (PekaoInternet, TelePekao, PekaoSMS                
i Bankowość Mobilna), 

• bezpłatne prowadzenie dodatkowych kont walutowych (EUR, USD, CHF, GBP), 
• bezpłatne prowadzenie dodatkowych kont dla młodzieży w wieku 13 do 18 lat, 
• preferencyjne oprocentowanie linii kredytowej Pożyczka w Eurokoncie, 
• dedykowane oferty Premium ramach Programu Rabatowego „Płać kartą, bo warto!” 
• szerokie, bezpłatne Ubezpieczenie Assistance. To praktyczne, kompleksowe ubezpieczenie będzie dla Państwa 

wsparciem w wielu nieprzewidzianych zdarzeniach, m.in. w wypadku: 
• awarii w domu, 
• konieczności skorzystania z pomocy medycznej, 
• awarii samochodu, 
• problemów w czasie podróży za granicą. 

Dodatkowo w ramach Ubezpieczenia Assistance mogą Państwo skorzystać z kompleksowych porad, w tym: 
budowlano-remontowych, medycznych, a także z usług Osobistego Asystenta (Concierge), który m.in. 
zarezerwuje dla Państwa hotel, bilety lotnicze lub zorganizuje dostawę kwiatów. 

 
Skorzystanie z oferty Eurokonta Premium Plus umożliwia negocjowanie warunków cenowych w ramach: 
kredytu mieszkaniowego i gotówkowego, kart kredytowych oraz lokat i produktów inwestycyjnych.  
 
Ceniąc czas i wygodę naszych Klientów pomagamy w przeniesieniu rachunku z innego banku.  

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami powyższej oferty lub chcieliby Państwo poznać pozostałe 
rozwiązania finansowe dostępne w Banku Pekao S.A, specjalnie dedykowani Doradcy Osobiści Premium, 
są do Państwa dyspozycji w Oddziale Banku przy ul. Pijarskiej 1 w Krakowie: 
 
Kinga Urbańska - (tel.012-682-29-23, kom.607-681-594, email: Kinga.Urbanska@pekao.com.pl) 
Rafał Wyrozumski - (tel. 012-682-29-58, kom.691-121-837, email: Rafal.Wyrozumski@pekao.com.pl) 
Dominika Konieczny - (tel. 012-682-29-57, kom.607-681-595, email: Dominika.Konieczny@pekao.com.pl) 
Marcin Mrówka - (tel. 012-682-29-61, kom. 661-380-351, email: Marcin.Mrowka@pekao.com.pl) 
Anna Pyrcz  - (tel. 012-682-29-59, kom. 665-980-466, email: Anna.Pyrcz@pekao.com.pl) 
 

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: 262 404 255 złotych, według stanu na dzień 24 września 2012 r. 
 
Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty Banku Pekao SA w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93             
z późn. zm.). 
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