Oferta specjalna Banku Pekao S.A.
dla Policji oraz Pracowników Policji
Przestaw się na Przekorzyści z Kontem Przekorzystnym

0zł
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za prowadzenie rachunku płatniczego i obsługę karty debetowej wielowalutowej do konta
za dwie pierwsze wypłaty gotówki kartą do rachunku w miesiącu z obcych bankomatów w
Polsce
za wypłaty gotówki kartą z bankomatów za granicą oraz Banku Pekao S.A.
za prowadzenie Eurokonta Walutowego

Wystarczy, że w każdym miesiącu zapewnisz wpływ na konto min. 500 zł1 oraz wykonasz przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową
kartą do konta lub aplikacją mobilną PeoPay.

Karta wielowalutowa do konta
posiadasz tylko jedną kartę do rachunku złotowego i rachunków walutowych
płacisz i wypłacasz bez przewalutowania w USD, EUR, GBP, CHF, w kraju i w internecie – jeżeli masz zapewnione środki na koncie
prowadzonym w walucie płatności i konto to jest przypisane do karty wielowalutowej
masz możliwość wyboru wizerunku swojej karty spośród ponad 70 wzorów
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Bankowość mobilna3
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szybki dostęp do konta, rachunków, kart, kredytów i innych produktów
logowanie odciskiem palca
szybkie płacenie zbliżeniowe telefonem w sklepach w kraju i za granicą
natychmiastowa płatność przy robieniu zakupów internetowych przez telefon

Pożyczka Ekspresowa4
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PEX na dowolny cel - oprocentowanie od 8,99% i prowizja od 0%
kwota pożyczki do 200 000 PLN
okres spłaty nawet do 8 lat
RRSO –9,37%

Karta kredytowa
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Kredyt hipoteczny5
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atrakcyjne warunki cenowe – marża od 1,70% i prowizja
od 1,15%
okres kredytowania do 30 lat
kompleksowa pomoc Eksperta Banku na każdym etapie
ubiegania się o kredyt
RRSO – 5,09%

szybki i wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy z limitu kredytowego karty
indywidualny limit od 500 zł do 50 000 zł
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – 16,91% (kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2018 r. na
reprezentatywnym przykładzie)

Zniżki do 30% u Partnerów Programu Rabatowego, przy płatnościach kartą Banku Pekao S.A.,
aplikacją mobilną PeoPay lub przelewem z bankowości internetowej Pekao24.
Podane wyżej parametry Pożyczki Ekspresowej i kredytu hipotecznego dotyczą oferty specjalnej ważnej do 31.12.2018 r., dostępnej
tylko w oddziałach własnych Banku.

Osoby do kontaktu: monika.orlowska1@pekao.com.pl oraz iwona.wolanin@pekao.com.pl

Aktywne korzystanie z Konta Przekorzystnego w danym miesiącu oznacza, że w poprzednim miesiącu zapewnisz zasilenie konta kwotą minimum
500 zł oraz wykonasz przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową kartą wydaną do tego konta lub aplikacją mobilną PeoPay. Zasilenie powinno zostać
dokonane pojedynczą kwotą, przy czym nie może to być wpłata gotówkowa, wpływ z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek ani
przelew pomiędzy Twoimi rachunkami w naszym Banku. Wypłaty z bankomatów Banku Pekao S.A. nie wymagają spełnienia warunku aktywnego
korzystania z konta. Opłaty dla Klientów, którzy nie spełnią warunków aktywności: 6 zł/m-c za prowadzenie rachunku, 3 zł/m-c za obsługę karty, 2%
(minimum 5 zł) za wypłaty z obcych bankomatów.
2 Oferta promocyjna dotyczy rachunków otwartych w terminie do 30.11.2018 r. i mogą z niej skorzystać posiadacze Konta Przekorzystnego, Konta
Świat Premium lub Eurokonta Prestiżowego, którzy w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 nie byli związani Bankiem Pekao S.A. umową rachunku
bankowego lub byli posiadaczami w Banku rachunku bankowego, o ile spełniają warunki określone w Regulaminie promocji. Obowiązuje w
oddziałach własnych Banku i Placówkach Partnerskich. Zapoznaj się z pozostałymi warunkami w Regulaminie
3 Dotyczy aplikacji PeoPay od wersji 3.0. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w wersji 4.1 i wyższej lub iOS w wersji 9 i wyższej.
PeoPay jest częścią bankowości elektronicznej Pekao24. Więcej informacji na temat usługi i bezpiecznych zasad korzystania na www.impekao24.pl
4 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 9,37% (przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 15 500 zł, pożyczka
zaciągnięta na okres 36 miesięcy, oprocentowanie zmienne 8,99% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 2 241,70 zł, w tym: odsetki 2 241,70
zł, całkowita kwota do zapłaty 17741,70 zł płatna w 35 ratach miesięcznych po 492,82 zł, 36. rata wyrównująca 493,00 zł. Kwota udostępniana
pożyczkobiorcy 15500 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na dzień 11.12.2018r.
5 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wynosi 5,09% i wyliczona została
przy założeniach: całkowita kwota kredytu - 230 423 zł; kredyt zaciągnięty na okres 24 lat, 288 rat do spłaty, wniesiony wkład własny - 27%, zmienne
oprocentowanie kredytu - 4,57% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki - w wysokości 1
318,87 zł (w przypadku uprawomocnienia się wpisu hipoteki po okresie 6-m-cy wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1
194,36 zł), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi - 356 546,34 zł, całkowity koszt kredytu - 126 123,34 zł przy uwzględnieniu kosztów
w tym ponoszonych z tytułu: ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku - 230,42 zł,
opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego - 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do
rachunku - 3 zł, opłaty rocznej za kartę kredytową Pekao MasterCard Credit 30 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości - 137 zł, podatku od ustanowienia
hipoteki - 19 zł, prowizji od udzielenia kredytu 1,90% płatnej gotówką. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu
zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na dzień 01 października 2018 r., na przykładzie reprezentatywnym dla
kredytu w złotych.
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Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego i kredytu hipotecznego udzielanego w ramach
pakietu EUROKONTO Hipoteczne Plus jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń
losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą
procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej
kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje
zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawca jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki, kredytu i przyznaniu limitu kredytowego karty kredytowej po dokonaniu oceny zdolności kredytowej.
Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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 w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 526-00-06-841, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

