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WARUNKI PROMOCJI  

„Lokata PeoPay 3%” 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Nasza promocja trwa  od 21 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

2. Organizatorem Promocji jesteśmy my, czyli Bank Pekao S.A. Mamy siedzibę w Warszawie,  
przy ul. Grzybowskiej 53/57 (kod pocztowy: 00-844). Pozostałe nasze dane to:  

 KRS: 0000014843, Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy  

dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

 NIP: 526 00 06 841,  
 wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.   

 

 
II. Parametry „Lokaty PeoPay 3%” 

 
1. Okres lokaty: 3 miesiące 

2. Minimalna kwota lokaty: 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) 

3. Maksymalna kwota lokaty: 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) 

4. Oprocentowanie lokaty: stałe, w wysokości 3,00% w skali roku 

5. Rodzaj lokaty: lokata nieodnawialna 

6. Lokata jest dostępna wyłącznie w nowej bankowości mobilnej PeoPay (wersja 3.4) dla: 

a) obecnych pełnoletnich klientów o pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy w okresie 

od 1 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. nie logowali się do bankowości mobilnej 

PeoPay, 

b) nowych pełnoletnich klientów o pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy do dnia 15 

maja 2020 r. (włącznie) nie byli związani z Bankiem, w tym również jako współposiadacze, żadną 

umową o produkt bankowy i którzy w okresie od 16 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

otworzą konto osobiste (Konto Przekorzystne, Konto Świat Premium lub Eurokonto 

Prestiżowe). Bank udostępni możliwość założenia lokaty w bankowości mobilnej PeoPay (wersja 

3.4) w terminie do 3 dni roboczych po dniu zawarcia umowy o konto osobiste. Dla klientów 

otwierających konto osobiste w dniach 22-30 czerwca 2020 r. lokata będzie dostępna do dnia 5 

lipca 2020 r. (włącznie). 

7. Jeden Klient może założyć tylko jedną „Lokatę PeoPay 3%” w okresie trwania niniejszej promocji. 

W przypadku zerwania przez Klienta „Lokaty PeoPay 3%” przed terminem jej wymagalności, 

Klientowi nie przysługuje prawo do założenia kolejnej lokaty na warunkach opisanych w niniejszym 

dokumencie, a zerwana lokata nie podlega oprocentowaniu za cały okres umowny. 

 


