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PROMOCJA „Polecam proste zasady” 

 

Promocja polega na przyznaniu nagród pieniężnych dla osób, które polecą konto w Getin 

Banku (po 100 zł za skuteczne polecenia) oraz dla osób, które skorzystają z polecenia i 

spełnią warunek zapewnienia wpływów na konto (50 zł premii). 

CZAS TRAWANIA PROMOCJI – do 31.10.2018 r. (to czas, w którym musimy zdążyć 

złożyć wniosek o konto z kodem polecenia oraz podpisać umowę o konto)  

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI – osoba, która obecnie posiada w Getin 

Banku dowolne konto osobiste – będzie POLECAJĄCYM. Musi ona zalogować się do 

bankowości online i w zakładce „Oferty i wnioski” przystąpić do promocji „Polecam Proste 

Zasady” oraz pobrać wygenerowany kod polecenia.  

POLECONYM będzie osoba, która na dzień 3 sierpnia 208 roku nie posiadała żadnego konta 

w Getin Banku i założy je korzystając z kodu polecenia znajomego.  

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI? (osoba polecająca udostępnia kod, a poniższe 

kroki wykonuje polecony) 

#1 KROK -  do 31.10.20018 r. przejdź na dedykowaną stronę Banku i złóż wniosek o Konto 

Proste Zasady, podczas wnioskowania: 

 podaj kod polecenia (jeżeli go posiadasz - będzie kluczem do premii 50 zł) - jeżeli nie 

posiadasz to możesz założyć konto bez kodu, wtedy po założeniu konta będziesz mógł 

być osobą polecającą; 

 wyraź zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych; 

 wyraź zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną; 

 zwolnij Bank z tajemnicy bankowej.  

Następnie podpisz umowę o konto - też do 31.10.2018 roku.  

#2 KROK - w każdym z 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po 

miesiącu podpisania umowy spełnij warunek (jeżeli umowę podpiszesz w sierpniu to warunek 

spełniasz we wrześniu, październiku i listopadzie): 

 zapewnij wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł - może być to przelew z konta 

firmowego Getin Banku lub z Twojego indywidualnego konta w innym banku. 

Pamiętaj, że w każdym miesiącu wpływ ma być zaksięgowany. Po zaksięgowaniu 

pieniędzy możesz przelać je sobie dalej.  



WSKAZÓWKA: 

 jeżeli umowę podpiszesz w sierpniu – wpływ zapewniasz we wrześniu, w 

październiku oraz w listopadzie; 

 jeżeli umowę podpiszesz we wrześniu – wpływ zapewniasz w październiku, w 

listopadzie oraz w grudniu; 

 jeżeli umowę podpiszesz w październiku – wpływ zapewniasz w listopadzie, w 

grudniu oraz w styczniu 2019 roku; 

NAGRODY 

Po spełnieniu przez osobę poleconą powyższych kroków odbierzecie nagrody. Ty 100 zł za 

każde skuteczne polecenie (max 500 zł) a osoba polecona 50 zł.  

Należne premie wpłyną na Wasze konta w Getin Banku do końca miesiąca następującego po 

miesiącu spełnienia warunków. Czyli: 

 za wpływy we wrześniu, październiku oraz w listopadzie – premię otrzymacie do 

końca grudnia; 

 za wpływy w październiku, w listopadzie oraz w grudniu – premię otrzymacie do 

końca stycznia 2019 roku; 

 za wpływy w listopadzie, w grudniu oraz w styczniu 2019 roku – premię otrzymacie 

do końca lutego 2019 roku.  

WSKAZÓWKI  

 W PROMOCJI ZAKŁADAMY KONTO PROSTE ZASADY; 

 KONTO NAJLEPIEJ ZAŁOŻYĆ Z KODEM POLECENIA, ALE MOŻESZ JE 

ZAŁOŻYĆ BEZ KODU – DZIĘKI TEMU I TAK BĘDZIESZ MÓGŁ BYĆ 

PÓŹNIEJ POLECAJĄCYM; 

 JEŻELI ZAŁOŻYSZ KONTO Z POLECENIA TO PÓŹNIEJ RÓWNIEŻ SAM 

MOŻESZ BYĆ OSOBĄ POLECAJACĄ; 

 WPŁYWY NA KONTO MOGĄ POCHODZIĆ Z TWOJEGO KONTA W INNYM 

BANKU; 

 

 

 


