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PROMOCJE „Premia za regularność” oraz „Premia za 

aktywność”  

Promocja polega na przyznaniu nagród gwarantowanych w postaci 100 zł za regularne 

wpływy na konto (tylko 3 wpływy) oraz 150 zł za aktywne płacenie kartą wydaną do konta.  

CZAS TRAWANIA PROMOCJI – do 31.08.2018 r. ale promocja może zakończyć się 

wcześniej, po osiągnięciu limitu 1 000 zgłoszeń. W tym czasie musimy zgłosić się do 

promocji oraz złożyć wniosek o Konto Maksymalne. Umowę podpisujemy przy kurierze do 

17.09.2018 r.  

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI – osoba, która w ciągu ostatnich 24 miesięcy 

przed złożeniem wniosku w tej promocji nie posiadała w BGŻ PNP Paribas (wcześniej: BGŻ 

i BNP) żadnego rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego. Jeżeli ktoś ma konto 

oszczędnościowe w BGŻ Optima to jak najbardziej MOŻE skorzystać z tej promocji. 

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?  

#1 KROK - do 31.08.2018r. (ale lepiej zrobić to szybciej – limit kont 1 000) – wejdź na 

stronę Banku i zarejestruj się w promocji, a podczas rejestracji zaznacz wszystkie 4 

checkboxy. Następnie złóż wniosek o Konto Maksymalne wraz z kartą oraz dostępem do 

bankowości online, a podczas wypełniania wniosku:  

 wyraź zgodę na przesłanie Ci na maila dokumentów oraz informacji związanych z 

realizacją umów zawartych z BGŻ;  

 wyraź zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.  

#2 KROK – do 17.09.2018r. podpisz umowę przy kurierze;  

#3 KROK - w każdym z 3 kolejnych miesięcy tj. wrzesień, październik oraz listopad 

(konieczne w tych miesiącach) - zapewnij wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł - wpływ 

może pochodzić z Twojego konta, ale w innym banku niż BGŻ. Pamiętaj, że wpływy mają 

być zaksięgowane w danym miesiącu, po zaksięgowaniu możesz przelać je dalej. 

I NAGRODA  

Po spełnieniu tych warunków odbierzesz 100 zł premii, a będzie to wyglądało następująco:  

 do 17 grudnia 2018 roku – otrzymasz maila z informacją o przyznaniu nagrody;  

 do 27 grudnia 2018 roku - będziesz musiał kliknąć w link znajdujący się w 

wiadomości i uzupełnić dane do wypłaty premii (dot. numeru konta w BGŻ BNP 

Paribas);  

 do 31 grudnia 2018 roku - premia wpłynie na Twoje Konto Maksymalne. 



#4 KROK - aby zdobyć dodatkowe 150 zł - wykonuj min. 5 płatności kartą na kwotę łączną 

min. 300 zł - w każdym z 6 miesięcy (licząc z miesiącem, w którym podpiszesz umowę o 

konto) oraz ogólnie aktywnie płać kartą.  

Bank będzie zwracał Ci 1 zł za każdą płatność kartą na kwotę min. 5 zł. Maksymalnie w 

każdym miesiącu będzie można zgarnąć 25 zł co przez 6 miesięcy daje 150 zł. Zwrot za 

płatności będzie wypłacany na aktywne konto w BGŻ 8 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu naliczenia bonusu. 

 

WSKAZÓWKI  

 W PROMOCJI ZAKŁADAMY KONTO MAKSYMALNE Z KARTĄ;  

 NA KONTO MUSIMY ZAPEWNIĆ 3 WPŁYWY W KONKRETNYCH MIESIĄCACH: 

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK ORAZ LISTOPAD;  

 WPŁYW NA KONTO MOŻE POCHODZIĆ Z TWOJEGO KONTA W INNYM BANKU;  

 JEŻELI NIE UKOŃCZYŁEŚ 26 LAT TO KARTA DO KONTA MIESIĘCZNIE BĘDZIE 

DLA CIEBIE DARMOWA, ALE JEŻELI JESTEŚ STARSZY TO PAMIĘTAJ, ŻE BĘDZIE 

ONA DARMOWA PO WYKONANIU NIĄ PŁATNOŚCI NA MIN. 300 ZŁ 

MIESIĘCZNIE;  

 DO MOMENTU ODEBRANIA NAGRODY TRZEBA POSIADAĆ KONTO WRAZ Z 

KARTĄ I DOSTĘPEM DO BANKOWOŚCI ONLINE. 

 

 


