Oferta Banku Pekao S.A.

Konto Przekorzystne

0
0 zł
0 zł
zł

za prowadzenie rachunku płatniczego¹

za obsługę karty debetowej do konta¹

za wypłaty gotówki kartą do konta z bankomatów Banku
Pekao S.A. oraz dwie pierwsze wypłaty gotówki w
miesiącu z obcych bankomatów w Polsce¹

Dzięki aktywnemu korzystaniu z rachunku płatniczego, czyli zapewnieniu w
poprzednim miesiącu wpływu na konto min. 500 zł jednorazową wpłatą z zewnątrz
oraz dokonania min. 1 płatności kartą do konta lub PeoPay.
Wypłaty gotówki z bankomatów Banku Pekao S.A. są bezwarunkowo za 0 zł.

zniżki do 30% u partnerów programu
Galeria Rabatów przy płatnościach kartą
Banku Pekao S.A., aplikacją PeoPay lub
poleceniem przelewu z usługi bankowości
elektronicznej Pekao24

¹ W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł
(z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu
kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub aplikacją PeoPay w kolejnym miesiącu kalendarzowym bank nie pobierze opłaty.

Promocja 100 zł za założenie Konta Przekorzystnego

ZRÓB SELFIE
OTWÓRZ KONTO
PRZEKORZYSTNE
ONLINE ODBIERZ

Promocja trwa do 30.09.2020 r.

100 ZŁ

Aby otrzymać 100 zł za otwarcie konta na selfie należy:
• do 31.10.2020 r. otworzyć Konto Przekorzystne z kartą i aplikacją mobilną PeoPay w aplikacji PeoPay lub online na pekao.com.pl/konto (jeśli identyfikacja klienta podczas zawierania umowy się nie powiedzie, można zawrzeć tę
umowę w oddziale naszego banku)
• zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł z zewnątrz lub konta firmowego z Banku Pekao S.A. oraz wykonać 1 transakcję kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay w każdym miesiącu od 1.11.2020 - 28.02.2021 r. oraz spełnić
pozostałe warunki określone w regulaminie promocji dostępnym na pekao.com.pl/konto. Nagroda zostanie wypłacona do 31.03.2021 r.
Definicje usługi bankowości elektronicznej znajdziesz na pekao.com.pl/definicje. I Bank Pekao S.A.

Rachunki jakie Polecony może polecić i nagrody za polecenie:

x100 zł

x100 zł

x100 zł

x100 zł

w programie Polecam Przekorzystnie
Aby Polecający otrzymał nagrodę powinien:
 przystąpić do Programu Polecam Przekorzystnie na
https://www.pekao.com.pl/mgm/
 wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 wyrazić odpowiednie zgody (w tym marketingowe)
 Z jego Polecenia (przy użyciu kodu rekomendacyjnego)
Nowy Klient powinien założyć konto w banku
 Aktywnie korzystać z rachunku do 31.01.2021r.:
 jednorazowy wpływ na rachunek w wysokości min. 500 zł
(poleceniem przelewu od innej osoby lub firmy)
 1 transakcja bezgotówkowa kartą lub PeoPay
 1 logowanie do aplikacji PeoPay

Polecony (Nowy Klient) powinien:
 spełnić warunki takie jak przewidziane obok dla Polecającego, z tym,
że przed przystąpieniem do programu Polecony nie musi posiadać
konta w naszym banku – przystępując do programu powinien jednak
otworzyć jedno z kont wskazanych wyżej i podać kod
rekomendacyjny otrzymany od Polecającego
 upoważnić Bank do przekazania Polecającemu informacji o
spełnieniu przez siebie warunków programu

 Czas trwania do 31.12.2020r.
 Cześć warunków należy spełnić do
31.12.2020r.
 A część związaną z aktywnością na
rachunku do 31.01.2021r.
 Wypłata nagrody do 26.02.2021r.
 Do kogo kierujemy Program? (osoby
fizyczne posiadające konto w banku)

Polecający może polecić ofertę 15 osobom i otrzymać nagrodę, łącznie 1500 zł za skuteczne polecenia
1. W promocji nagrodę otrzymujesz jedynie jako Polecający. Aby tak się stało, część warunków powinieneś spełnić sam, a pozostałą część powinny spełnić osoby, którym poleciłeś usługi banku (Nowi Klienci). Nasza promocja jest
przeznaczona tylko dla osób, które ukończyły 18 lat, mają obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i polską rezydencję podatkową oraz nie są pracownikami naszego banku.
2. Aby otrzymać nagrodę, należy spełnić warunki promocji opisane w jej regulaminie. Do promocji można dołączyć do 31.12.2020 r.
Zapytaj naszych doradców o pełne informacje o usługach naszego banku i o regulamin promocji lub odwiedź stronę pekao.com.pl./mgm
PeoPay jest częścią usługi bankowości elektronicznej Pekao24. Wyjaśnienie tego pojęcia i pojęcia polecenie przelewu znajdziesz na pekao.com.pl/definicje.

Co zyskuje Polecony (Nowy klient) :
Ma możliwość skorzystania z aktualnych promocji w Banku :
 Promocja otwórz Konto Przekorzystne na selfie wraz z kartą debetową i PeoPay – możliwość zyskania nawet 100 zł (patrz: poprzednia strona)
 Nowy klient po zarejestrowaniu się do Programu na https://www.pekao.com.pl/mgm/ może zacząć Polecać konta banku

Program Mastercard® Bezcenne® Chwile

To program lojalnościowy dla osób indywidulanych. Klienci naszego Banku,
którzy posiadają karty płatnicze Mastercard®, Maestro oraz aplikację PeoPay
mogą zbierać punkty w Programie po uprzednim zapisaniu się do niego.
W Programie otrzymujesz nagrody dzięki płatnościom w punktach handlowousługowych w Polsce oraz za zakupy internetowe.

z Bankiem Pekao S.A. zbierasz punkty 2 razy i 4 razy szybciej

zyskujesz płacąc wszystkimi kartami (do konta, kredytową)
i aplikacją PeoPay
wybierasz nagrody ze specjalnego katalogu

Punkty przeliczają się na postęp w realizacji indywidualnych pasji.
Możesz wybierać spośród takich pasji jak:

Więcej informacji o programie oraz jak się zapisać znajdziesz na:
https://www.pekao.com.pl/bezcennechwile
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Elastyczna w wysokości 8 300 zł (dalej limit kredytowy) – wynosi 8,99%.

PeoPay
Jedna aplikacja do płacenia i bankowania
Dzięki aplikacji PeoPay
 masz dostęp do salda rachunku, produktów i ich historii, poleceń przelewów –
w każdym momencie, gdziekolwiek jesteś
 zapłacisz zbliżeniowo w kraju i za granicą, także w walucie (bez
przewalutowania dla EUR, USD, GBP, CHF)2
 wypłacisz gotówkę z bankomatów Banku Pekao S.A. oraz bankomatów
oznaczonych logo BLIK
 zalogujesz się, zatwierdzisz polecenie przelewu
lub płatność1 również odciskiem palca
 dokonasz płatności Blik lub kodem QR
 wykonasz polecenie przelewu na telefon BLIK
 aktywujesz usługę ApplePay3
¹ Do 200 zł. 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 usługi bankowości elektronicznej
Pekao24. Płatności zbliżeniowe są dostępne dla posiadaczy smartfonów z systemem operacyjnym Android w wersji 4.4 (KitKat) i wyższej oraz posiadających moduł NFC. Aplikacja PeoPay na smartfony jest
dostępna dla posiadaczy wybranych kont osobistych z dostępem przez bankowość elektroniczną Pekao24. Urządzenie powinno mieć aktywną kartę SIM oraz dostęp do internetu. Więcej informacji o Pekao24 i
PeoPay na impekao24.pl lub w oddziałach Banku Pekao S.A.
² Po podłączeniu PeoPay do rachunku w danej walucie i zapewnieniu na nim odpowiednich środków.
³ Dotyczy urządzeń Apple, umozliwiających korzystanie z usługi ApplePay.

Karta rewolucyjna
Płać kartą rewolucyjną do konta za granicą, która gwarantuje niskie kursy² –
prosto z konta w złotych.

0
0 zł
zł

za przewalutowanie przy płatności tą kartą,
za wypłatę gotówki z bankomatów za granicą¹

jedna karta do płacenia w kraju i za granicą
nie musisz mieć kont walutowych
nie musisz myśleć o kantorze i wcześniej kupować walut
prosto i wygodnie korzystasz z niskich kursów na całym świecie, gdy płacisz z
konta w złotówkach
¹ W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki,wpływów z tytułu rozliczenia
depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji
bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub aplikacją PeoPay poprzez dokonanie zapłaty za nabywane towary lub usługi , w kolejnym miesiącu kalendarzowym bank nie pobierze opłaty.
² Gwarancja niskich kursów polega na tym, że karta rozliczy transakcje ze środków na rachunku w polskich złotych, bezpośrednio po kursie organizacji płatniczej Mastercard,
bez dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie i bez doliczania dodatkowej marży banku do kursu wymiany. Aby płatność została przewalutowana tylko po kursie Mastercard nie akceptuj oferty przewalutowania
na złote, którą możesz otrzymać w punkcie sprzedaży.

Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb
Dla bezpieczeństwa Twoich bliskich
Dla dzieci od dnia ich narodzin do 18. roku życia
 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego 1
 0 zł za wszystkie krajowe polecenia przelewów złotówkowych z rachunku
 0,2% w skali roku od 1 grosza na rachunku
 może otworzyć rodzic w każdym oddziale Banku Pekao S.A.²
 sprawdzanie salda i historii rachunku przez usługę bankowości

elektronicznej Pekao24
 dziecko może wypłacać gotówkę po ukończeniu 13. roku życia³

1

Posiadanie rachunku oszczędnościowego Mój Skarb jest możliwe, o ile rodzic lub dziecko posiadają konto osobiste w PLN w Banku Pekao S.A.
² Potrzebne będą: numer PESEL dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jeden z jego dokumentów (paszport, dowód osobisty bądź legitymacja szkolna).
³ Miesięczny limit wypłat z konta jest co do zasady równy kwocie zwykłego zarządu – stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku; kwota publikowana co miesiąc przez GUS. Wypłaty są możliwe
tylko w formie bezgotówkowej (poleceniem przelewu lub poleceniem przelewu wewnętrznego).
Przed ukończeniem 13. roku życia posiadacz nie może samodzielnie dokonywać wypłat.
•
stawka obowiązująca:
- od 01.07.2020 r. dla umów zawieranych od tego dnia

Aplikacja¹, Konta i karta!
Edukacja finansowa dzieci w wieku 6 -13 lat
Pakiet PeoPay KIDS to:
 Portfel² (czyli Konto Przekorzystne dla młodych), na którym dziecko
będzie miało pieniądze na bieżące potrzeby.
 Skarbonki³ (w ramach rachunku oszczędnościowego Mój Skarb), które
dziecko samo definiuje w aplikacji i na których będzie mogło zbierać
pieniądze na wymarzone cele.
 Karta PeoPay KIDS 4 wydawana do Konta Przekorzystnego dla młodych.
Dzięki karcie dziecko może bezpiecznie realizować drobne płatności w
sklepach lub wypłacić pieniądze z bankomatu w ramach określonych
przez Ciebie limitów (maksymalnie do 50 zł dziennie). Domyślny limit na
karcie wynosi 20 zł dziennie. W aplikacji dziecko może aktywować lub
zablokować kartę, a także nadać lub zmienić jej PIN.
 W Panelu rodzica w aplikacji PeoPay oraz serwisie internetowym
Pekao24 możesz ustalić limit kieszonkowego, zablokować lub zastrzec
aplikacje lub kartę dziecka, jak również masz podgląd wydatków dziecka.
1 Aplikacja PeoPay KIDS (PeoPay KIDS) – jeden z serwisów usługi bankowości elektronicznej Pekao24, przeznaczony dla dzieci od 6. do 13. roku życia, aplikacja zainstalowana na urzadzeniu mobilnym umożliwiająca jej posiadaczowi (czyli dziecku)
uzyskiwanie informacji o rachunkach oraz dokonywanie transakcji zgodnie z Wykazem Funkcji Serwisów.
2 Konto Przekorzystne dla młodych – konto osobiste w złotych do 26. roku życia, prowadzone bezwarunkowo bezpłatnie. Po ukończeniu przez klienta 26 lat opłata za prowadzenie Konta Przekorzystnego będzie pobierana na zasadach ogólnych.
3 Mój Skarb – to rachunek oszczędnościowy, w ramach którego można zakładać Skarbonki. Oprocentowanie rachunku Mój Skarb jest wyższe niż na rachunku osobistym.
4 Karta PeoPay KIDS – wydawana jest do rachunku osobistego KontoPrzekorzystne prowadzonego na rzecz osoby małoletniej i może służyć do dokonywania transakcji tylko w drobnych, bieżących sprawach zycia
codziennego. Karta PeoPay KIDS wydawana jest dzieciom od 6. do 13. roku życia.

Konto Przekorzystne dla Młodych <26 lat

0
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
zł

za prowadzenie rachunku płatniczego
za obsługę karty debetowej wielowalutowej do
tego konta
prowizji banku za wypłaty gotówki z wszystkich bankomatów
w Polsce i za granicą
za krajowe polecenia przelewu w zł przez internet
zatwierdzane w aplikacji PeoPay
za prowadzenie Eurokont Walutowych

Po ukończeniu przez klienta 26. roku życia opłaty za Konto Przekorzystne będą pobierane na zasadach ogólnych.

Realizuj plany z pożyczką na
dowolny cel!









pieniądze na dowolny cel
możliwość spłaty pierwszej raty za 3 miesiące¹
kwota pożyczki od 1 000 zł do 200 000 zł
spłata od 12 do 120 m-cy
swobodny wybór dnia spłaty
rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 13,49%
masz pożyczki w innych bankach?
sprawdź, czy z pożyczką w Pekao S.A. możesz płacić mniej!

Jeżeli będziesz naszym klientem z pożyczki będziesz mógł również
skorzystać w usłudze bankowości internetowej Pekao24.

OFERTA SPECJALNA
 bez ubezpieczenia
oprocentowanie 6,99%,
prowizja 7,99%
 z ubezpieczeniem
oprocentowanie 5,99%,
prowizja 6,99%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 13,49% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 6 757 zł, pożyczka zaciągnięta na 31 miesięcy, oprocentowanie zmienne 6,99% w stosunku
rocznym, całkowity koszt kredytu 1 204,59 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 507,81 zł (6,99%), odsetki 696,78 zł, całkowita kwota do zapłaty 7 961,59 zł płatna w 30 ratach miesięcznych po 256,82 zł,
31. rata wyrównująca 256,99 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 6 757 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 24.09.2020r.
Warunki obowiązują do 31.12.2020r. Pożyczka nie możne być przeznaczona na spłatę innych zobowiązań kredytowych w Banku Pekao S.A. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu badania
i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.
¹ Spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki. Odsetki od kapitału są naliczane od dnia wypłaty pożyczki. Możesz też skorzystać z pożyczki bez
karencji.
W indywidualnych przypadkach możemy poprosić Cię o dodatkowe dokumenty, które mogą być niezbędne do oceny Twojej zdolności kredytowej.

Kredyt mieszkaniowy
Kredyt mieszkaniowy – na zakup, budowę, remont oraz modernizację !

 atrakcyjne warunki cenowe:


marża od 1,89% 1



prowizja od 0,5%

 do 85% wartości nieruchomości
 spłata nawet do 30 lat
 bezpłatna promesa ważna aż 60 dni
 pierwsza rata może być płatna po 3 miesiącach2
 kompleksowe wsparcie eksperta banku
 RRSO – 3,65%*
1 Marża

podstawowa – stosowana dla kredytów mieszkaniowych dla których w momencie udzielania wskaźnik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia hipotecznego) będzie wynosić do 80%
opcji „Karencja na start”. W przypadku mieszkaniowego kredytu hipotecznego z Karencją na Start, spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Pierwsza rata spłacana
po okresie karencji obejmuje wyłącznie odsetki naliczone za okres karencji, natomiast raty kapitałowo-odsetkowe będą spłacane począwszy miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła spłata raty obejmującej odsetki naliczone za okres karencji.
2W

*Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/budowlano-hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 3,65% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 256.995 zł (bez
kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lat, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 23% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, zmienne oprocentowanie kredytu 3,15% w stosunku rocznym, równa
rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1.269,51 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1.137,81 zł (przy założeniu, że wpis
uprawomocni się po upływie 6-miesiecy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 350.688,41 zł, całkowity koszt kredytu 93.693,41 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 78.770,77 zł oraz koszty
z tytułu: ubezpieczenia spłaty kredytu 5 076,76 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego prawa) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku 263,36 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 za wydanie karty kredytowej Elastycznej 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 2,99 zł, opłaty za kontrolę
nieruchomości (innego prawa) 137 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, kredytowanej opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 1.284,98 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne
oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na dzień 1 października 2020 r., na reprezentatywnym przykładzie.
Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym prawie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
nieruchomości (innego prawa), 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. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Karta kredytowa Elastyczna
RRSO dla limitu kredytowego: 8,99% 1
RRSO dla spłaty w ratach: 16,32%2
 dodatkowe pieniądze - masz dostęp do limitu kredytowego od 1000 do 30 000 zł (w zależności
od zdolności kredytowej)
 elastyczna spłata - wydatki od 300 do 5000 zł możesz rozłożyć na raty. Zależnie od kwoty
rozkładanej na raty możesz wybrać od 3 do 24 rat
 0 zł za obsługę karty (opłata miesięczna za obsługę karty) wystarczy zrobić jedną, dowolną
transakcję w cyklu rozliczeniowym.

Pełne informacje w zakresie kart kredytowych, w tym informacje o opłatach i
prowizjach zawartych w Taryfie Prowizji i Opłat są dostępne na stronie
internetowej banku pod adresem: www.pekao.com.pl

1 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Elastyczna w wysokości 6 400 zł (dalej limit kredytowy) – wynosi 9,27%, przy przyjęciu założeń, że:
- przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
- spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 5% wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niż 50 zł,
- oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 7,20% w stosunku rocznym.
Przy przyjęciu powyższych założeń:
- całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 7 483,87 zł,
- całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 1 083,87 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), opłatę za wznowienie karty (15 zł), odsetki (856,53 zł) oraz opłaty
miesięczne za obsługę karty kredytowej (197,34 zł),
- okres kredytowania wynosi 66 miesięcy.
Kalkulacja przygotowana na 30.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.
2 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla spłaty w ratach w kwocie 1600 zł - wynosi 16,32%, przy przyjęciu założeń, że:
- przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej oraz rozłożony na 24 równe raty (maksymalna liczba rat, dostępna dla
tej kwoty) w kwotach 66,67 zł,
- oprocentowanie spłaty w ratach wynosi 0% w stosunku rocznym.
Przy przyjęciu powyższych założeń:
- całkowita kwota do zapłaty wynosi 1881,51 zł,
- całkowity koszt kredytu wynosi 281,51 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), odsetki (0 zł), opłaty miesięczne za obsługę karty (74,75 zł) i miesięczne prowizje za uruchomienie
spłaty w ratach (191,76 zł)
- okres kredytowania wynosi 25 miesięcy.
Kalkulacja została dokonana na dzień 22.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Tygodniowy wyjazd

1600zł

jednorazowy wydatek spłacany
w ratach

Spłata w ratach:
24 raty po 66,67 zł
+ miesięczna prowizja 7,99 zł

Karty kredytowe srebrne i złote
 MasterCard Credit Silver
 Visa Credit Silver

 MasterCard Credit Gold
 Visa Credit Gold

RRSO 11,68%1

RRSO 11,35%2

 dodatkowe pieniądze
masz dostęp do limitu kredytowego od 1000 do 20 000 zł (w zależności
od zdolności kredytowej)
 ubezpieczenie w podróży zagranicznej
z kartą otrzymasz pakiet ubezpieczeń w podróży zagranicznej, który obejmuje
m. in.: koszty leczenia (suma ubezpieczenia 30 000 zł), następstwa
nieszczęśliwych wypadków (suma ubezpieczenia 10 000 zł), oraz Assistance w
podróży
 proste płatności za granicą
transakcje w walutach z Tabeli kursowej Banku Pekao S.A. są przeliczane
według kursu Banku. Informacja o Tabeli kursów jest dostępna na stronie
www.pekao.com.pl/kursy-walut

 dodatkowe pieniądze
masz dostęp do limitu kredytowego od 5000 do 50 000 zł (w zależności
od zdolności kredytowej
 złoty pakiet ubezpieczeń w podróży zagranicznej
z kartą otrzymasz pakiet ubezpieczeń w podróży zagranicznej, który obejmuje m. in.: koszty
leczenia (suma ubezpieczenia 100 000 zł), następstwa nieszczęśliwych wypadków (suma
ubezpieczenia 100 000 zł), oraz Assistance w podróży
 proste płatności za granicą
transakcje w walutach z Tabeli kursowej Banku Pekao S.A. są przeliczane według kursu
Banku. Informacja o Tabeli kursów jest dostępna na stronie www.pekao.com.pl/kursy-walut
Pełne informacje w zakresie kart kredytowych, w tym informacje o
opłatach i prowizjach zawartych w Taryfie Prowizji i Opłat są dostępne
na stronie internetowej banku pod adresem: www.pekao.com.pl

1 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao Mastercard Credit Silver/VISA Credit Silver w wysokości 6 200 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi 12,23%, przy przyjęciu założeń, że:
- przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
- spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego, nie mniej niż 50 zł,
- oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 7,20% w stosunku rocznym.
Przy przyjęciu powyższych założeń:
- całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 6 898,39 zł,
- całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 698,39 zł i obejmuje: odsetki (418,39 zł) oraz opłaty roczne za obsługę karty kredytowej (280 zł),
- okres kredytowania wynosi 40 miesięcy.
Kalkulacja została dokonana na dzień 30.09.2020 na reprezentowanym przykładzie.
2 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao Mastercard Platinum w wysokości 18 400 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi 22,04%, przy przyjęciu założeń, że:
- przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
- spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego, nie mniej niż 50 zł,
- oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 7,20% w stosunku rocznym.
Przy przyjęciu powyższych założeń:
- całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 23 255,09 zł,
- całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 4 855,09 zł i obejmuje: odsetki (1355,09 zł) oraz opłaty roczne za kartę (3 500 zł),
- okres kredytowania wynosi 84 miesiące.
Kalkulacja przygotowana na 30.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Witaj w Banku Pekao S.A.

Dlaczego warto skorzystać z oferty specjalnej?
Oferta Specjalna
dla Państwa Pracowników

Produkt

Pożyczka
gotówkowa

Kredyt
Hipoteczny

Bez ubezpieczenia:
 6,99% oprocentowanie bez ubezpieczenia
 6,99% prowizja bez ubezpieczenia

Bez ubezpieczenia:
 7,20% oprocentowanie bez ubezpieczenia
 11,99% prowizja bez ubezpieczenia

Z ubezpieczeniem:
 5,99% oprocentowanie z ubezpieczeniem
 5,99% prowizja z ubezpieczeniem

Z ubezpieczeniem:
 6,20% oprocentowanie z ubezpieczeniem
 11,99% prowizja z ubezpieczeniem

Z ubezpieczeniem:
 0,50% opłata za przygotowanie i zawarcie umowy
 od 1,89%¹ marża podstawowa,

Bez ubezpieczenia:
 1,99% opłata za przygotowanie i zawarcie umowy
 od 2,14¹ do 2,90% marża podstawowa zależna od kwoty kredytu i
poziomu LTV
Z ubezpieczeniem:
 0% lub 1,25 % opłata za przygotowanie i zawarcie umowy2
 Od 1,99%¹ do 2,75% marża podstawowa

Bez ubezpieczenia:



Fundusze
Pekao TFI
1
2
3
4

Oferta standardowa

1% opłata za przygotowanie i zawarcie umowy
od 1,99%¹ marża podstawowa,

Obniżenie jednorazowo maksymalnie o 50%
opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa
funduszy/subfunduszy Pekao TFI S.A4

Standardowa opłata manipulacyjna przy nabywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy/subfunduszy
Pekao TFI S.A. uzależniona od rodzaju wybranego funduszu

Marża podstawowa – stosowana dla kredytów mieszkaniowych dla których w momencie udzielania wskaźnik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia hipotecznego) będzie wynosić do 80%
W ofercie Pakietu „Mieszkam spokojnie” z CPI dla LTV do 80% włącznie istnieje możliwość wyboru marży podstawowej w opcji z prowizją 0% lub 1%
W ofercie Pakietu „Mieszkam spokojnie” z CPI dla LTV do 80% włącznie istnieje możliwość wyboru marży podstawowej w opcji z prowizją 0% lub 1,25%
Niniejsza oferta specjalna stanowi sprzedaż krzyżową usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.
Sprzedaż w ramach oferty specjalnej nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla Klienta, niż w przypadku gdyby usługi wskazane w ust.1 były świadczone przez Bank odrębnie.
Usługi wskazane w ust. 1. mogą być świadczone odrębnie, z tym zastrzeżeniem że w przypadku braku posiadania rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium niemożliwe jest skorzystanie z warunków określonych niniejszej ofercie
specjalnej w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy / subfunduszy Pekao TFI dostępne są na stronie internetowej Pekao TFI (www.pekaotfi.pl) oraz w Banku.
Warunki przedstawione w ofercie są propozycją i po negocjacjach mogą różnić się od prezentowanych w niniejszej ofercie.

Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do rozmowy
z naszymi pracownikami

Pojęcia użyte w niniejszym materiale mają znaczenie nadane im przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem
płatniczym (Dz.U.2017.1437). Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP:
526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

