KONTO GODNE POLECENIA DLA <30

WY M¸ODZI
WSZYSTKO MACIE
ZA NIC

0z∏

za prowadzenie
konta

Co zyskujesz, wybierajÑc Konto Godne Polecenia
z kartÑ, naklejkÑ i us¸ugami BZWBK24?
0 z∏ za prowadzenie konta.
	0 z∏ op∏aty miesi´cznej i rocznej za karty zbli˝eniowe: MasterCard® Omni
lub MasterCard® PAYBACK Omni.
 z∏ za naklejk´ zbli˝eniowà MasterCard Omni lub MasterCard
0
PAYBACK Omni, która pozwala na dokonywanie szybkich transakcji
zbli˝eniowych.
	0 z∏ za wyp∏aty ze wszystkich bankomatów oznaczonych logo
Bank Zachodni WBK oraz PKO BP kartà MasterCard Omni lub kartà
MasterCard PAYBACK Omni.
0 z∏ za przelewy internetowe w systemie Elixir oraz Przelew24.
0 z∏ za realizacj´ p∏atnoÊci cyklicznych, takich jak: zlecenie sta∏e oraz
polecenie zap∏aty.
	0 z∏ za smsKody s∏u˝àce do potwierdzania przelewów internetowych
zrealizowanych z konta.

CIESZ SI¢ DODATKOWYMI KORZYÂCIAMI
	Wygodny dost´p do konta – dzi´ki us∏ugom bankowoÊci elektroni-

cznej BZWBK24 przez 24 godziny na dob´ mo˝esz sprawdziç stan
konta i dokonaç potrzebnych transakcji bankowych
niezale˝nie od tego, gdzie jesteÊ. Dost´p do serwisu
bankowoÊci mobilnej uzyskasz, wchodzàc na stron´
m.bzwbk24.pl lub instalujàc aplikacj´ dost´pnà
przez zeskanowanie kodu QR i po wejÊciu na stron´
mobile.bzwbk.pl

Karta kredytowa – dost´pna dla studentów, którzy ukoƒczyli przynajmniej pierwszy semestr studiów oraz dla osób poni˝ej 30. roku
˝ycia, które zadeklarujà przychód miesi´czny (kwoty netto) w
zale˝noÊci od lokalizacji: od 850 z∏ w Warszawie, od 700 z∏ w miastach
wojewódzkich, od 650 z∏ w pozosta∏ych miejscowoÊciach.
 achunek inwestycyjny M∏ody Rekin – oferta Domu Maklerskiego
R
BZ WBK dla uczniów i studentów w wieku od 18 do 26 lat, bez op∏at
za prowadzenie i z obni˝onymi stawkami prowizyjnymi.
Program Rabatowy – atrakcyjne rabaty w ponad 300 sklepach.
Sprawdê na rabaty.bzwbk.pl
Sprawdê, dlaczego tak nas lubià na facebook.com/bzwbk

Szczegó∏y oferty, informacje o op∏atach i prowizjach dost´pne sà w placówkach Banku
Zachodniego WBK S.A. (Bank) oraz na stronie internetowej bzwbk.pl. Z oferty karty
kredytowej mogà skorzystaç osoby spe∏niajàce wymagane przez Bank warunki oceny
zdolnoÊci kredytowej. Informacja o ofercie Domu Maklerskiego BZ WBK (DM BZ WBK),
op∏atach i prowizjach oraz instrumentach finansowych i ryzyku znajduje si´ na: dmbzwbk.pl.
Aby korzystaç z rachunku M∏ody Rekin, nale˝y z∏o˝yç dodatkowà dyspozycj´ w ka˝dym
roku prowadzenia rachunku. Szczegó∏owe informacje znajdujà si´ w zarzàdzeniu na:
dmbzwbk.pl. Infolinia Banku 1 9999 – op∏ata zgodna z taryfà danego operatora.
Stan na 26.11.2013 r.

