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PROMOCJA „Korzystnie w koncie” W PIGUŁCE 

Promocja polega na przyznaniu nagród gwarantowanych dla każdego uczestnika, który spełni 

warunki promocji (założenie karty, logowanie do bankowości online oraz płatności kartą, a 

także wpływy na konto) w postaci premii 250 zł.  

Dodatkowo, każdy może odebrać nagrody dodatkowe, łącząc tę z promocję z innymi obecnie 

dostępnymi: 

 10 zł za bilety do kina z kartą MasterCard; 

 100 zł na zakupy w Biedronce i na Allegro; 

 200 zł do sklepów IKEA. 

CZAS TRAWANIA PROMOCJI  do 31.10.2018 r. lub do wyczerpania puli 1 000 

zgłoszeń.  

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

nie posiadała/współposiadała (i obecnie nie posiada/współposiada) w BGŻ BNP Paribas 

żadnego konta osobistego. 

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?  

#1 KROK – do 31.10.2018r. ale najlepiej jak najszybciej (limit 1 000 zgłoszeń)  – wejdź na 

specjalną stronę i zarejestruj się w promocji. Podczas rejestracji zaznacz wszystkie zgody 

marketingowe oraz zaakceptuj regulamin promocji (wszystkie 4 okienka). 

Po chwili na maila (sprawdzamy też spam) otrzymasz potwierdzenie rejestracji w promocji 

wraz z linkiem do założenia konta. Kliknij w niego i złóż wniosek o Konto Optymalne wraz z 

kartą do konta oraz dostępem do bankowości online. 

#2 KROK – do 16.11.2018r. podpisz umowę o konto z kartą, przy kurierze. 

#3 KROK - aby odebrać I nagrodę 50 zł należy:  

 założyć konto zgodnie z powyższą instrukcją; 

 do 30 listopada 2018 roku pobrać i aktywować aplikację mobilną GOmobile na 

smartphonie lub tablecie. 

#4 KROK - aby odebrać II nagrodę 50 zł należy: 

 spełnić warunki odbioru I nagrody; 

 w grudniu 2018 roku -  zapewnij wpływy na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 

1000 zł; 

 w grudniu 2018 roku - wykonaj płatności bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 

zł w punktach handlowo-usługowych. 



#5 KROK - aby odebrać III nagrodę 50 zł należy: 

 spełnić warunki odbioru I i II nagrody; 

 w styczniu 2019 roku -  zapewnić wpływy na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 

1000 zł; 

 w styczniu 2019 roku - wykonać płatności bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 

zł w punktach handlowo-usługowych. 

#6 KROK - aby odebrać IV nagrodę 100 zł należy: 

 spełnić warunki odbioru I, II oraz III nagrody; 

 w lutym 2019 roku -  zapewnić wpływy na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 

1000 zł; 

 w lutym 2019 roku - wykonać płatności bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł 

w punktach handlowo-usługowych. 

NAGRODY 

1. I PREMIA - wiadomość o jej przyznaniu przyjdzie mailowo do 17.12.2018 roku. 

Następnie do 27.12.2018 roku trzeba będzie kliknąć w link znajdujący się w 

wiadomości i podać numer konta w BGŻ BNP Paribas do wypłaty premii. Wpłynie 

ona na konto do 31.12.2018 roku; 

2. II i III PREMIA – wiadomość o ich przyznaniu zostanie przesłana do uczestnika 

promocji do dnia 18.02.2019 r. Nagrody zostaną przelane na konto w BGŻ BNP 

Paribas do 28.02.2019 r. 

3. IV PREMIA – wiadomość o jej przyznaniu zostanie przesłana do uczestnika promocji 

do dnia 18 marca 2019 r. Nagroda zostanie przelana na konto w BGŻ BNP Paribas do 

31.03.2019 r. 

WAŻNE WSKAZÓWKI  

 Jeżeli chodzi o wpływy na konto to może to być jednorazowy wpływ w każdym 

miesiącu (grudniu, styczniu oraz lutym) lub kilka wpływów na łączną kwotę min. 

1 000 zł; 

 Wpływy mogą pochodzić z Twojego konta w innym banku; 

 Po zaksięgowaniu danego wpływu na koncie w BGŻ BNP Paribas, otrzymane 

pieniądze można zwrócić; 

 Płatności na 300 zł musisz wykonać w każdym miesiącu – grudniu, styczniu oraz 

lutym; 

 W każdym miesiącu możesz wykonać jedną płatność od razu na 300 zł lub kilka 

płatności; 

 Pamiętaj, że jeżeli chodzi o płatności kartą to wykluczone są punkty handlowo-

usługowe o następujących kodach MCC:  

 4829 - określający internetowe przekazy pieniężne; 

 6012 - określający instytucje finansowe; 

 6051 - określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych; 

 6211 - określający brokerów ubezpieczeniowych; 



 7995 - określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne; 

 8999 - określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami 

MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż 

Polska). 

 

 

 

 


