
ZGARNIJ WSZYSTKIE 
KORZYŚCI

PROMOCJA:  
KONTO FIRMOWE GODNE POLECENIA

Obniżymy  
Twoją marżę 

nawet  
o 2,25%



 MAŁE I ŚREDNIE FIRMY - WIELKIE KORZYŚCI

  Małe i Średnie Firmy oczekują od swojego Banku tak samo 
wiele jak duże korporacje. My o tym wiemy, dlatego już dziś 
zapoznaj się z ofertą, w ramach której wiele usług możesz 
dostać za 0 zł. 

 
W ramach Promocji „Konto Firmowe Godne 
Polecenia” oraz standardowej oferty Banku 
proponujemy Tobie i Twojej firmie:

    0 zł za prowadzenie rachunku bieżącego,

     0 zł za przelewy za pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej realizowane w systemie ELIXIR,

    0 zł za przelewy do ZUS i US za pośrednictwem usług bankowości           
.elektronicznej realizowane w systemie ELIXIR,

    0 zł za wypłatę gotówki z bankomatu sieci BZWBK24.

Współpracujesz z firmami zagranicznymi? 
Nie musisz ponosić dodatkowych kosztów 
rozliczania się z nimi. W naszej Promocji nie 
zapłacisz również za wybrane transakcje  
z rynkami zagranicznymi do 12 miesięcy.

 

     0 zł za polecenie wypłaty przychodzące – (SEPA, pozostałe)*,

     0 zł za polecenie wypłaty wychodzące złożone za pośrednictwem 
usług bankowości elektronicznej – (SEPA, pozostałe)*,

     0 zł za prowadzenie rachunków walutowych – po 1 rachunku  
w każdej z walut: EUR, USD, CHF, GBP,

     0 zł za dostęp do Portalu Santander Trade i Santander Trade 
Klub, gdzie otrzymasz dostęp do baz danych na całym 
świecie,  ponad 25 000 raportów rynkowych, bazy danych  
z ponad 120 krajów, 150 branż, możliwość nawiązania kontaktu 
z ponad 200 000 firm miesięcznie odwiedzających Portal 
www.santandertrade.com – wypróbuj go już dziś!

*  Dotyczy poleceń wypłaty wysyłanych w trybie zwykłym; nie dotyczy ewentualnych kosztów banków 
pośredniczących i opłat dodatkowych.



To nie wszystko! Dodatkowo dla Twojej 
Firmy Bank przygotował kolejne korzyści:

     0 zł za prowizję przygotowawczą za udzielenie kredytu na spłatę 
kredytów w innym banku,

     obniżenie marży kredytu (Biznes Ekspres (w tym EBI), Biznes 
Ekspres Hipoteka, obrotowy, inwestycyjny) nawet o 2,25% za 
deklarację przeniesienia obrotów.

 

  Wymienione korzyści to jednak nie wszystko, co nasz Bank 
może Ci zaoferować. Jeśli zdecydujesz się na otwarcie rachunku 
bieżącego i będziesz z niego przelewał wynagrodzenia swoim 
pracownikom, to z dodatkowej korzyści mogą skorzystać także Oni!  
 
 

Z myślą o Twoich pracownikach 
przygotowaliśmy ofertę promocyjną,  
w ramach której proponujemy Konto  
Godne Polecenia z SuperKartą MasterCard® 

 
 
 

 
  

  To jedna z najlepszych ofert w zakresie konta osobistego obecnych 
na rynku bankowym. Jest to w pełni mobilne i jednocześnie bardzo 
atrakcyjne konto z kartą. Najważniejsze korzyści, które wyróżniają 
ofertę Konta Godnego Polecenia: 

   0 zł za prowadzenie konta,

    0 zł za przelewy internetowe w systemie ELIXIR,

    0 zł za zlecenia stałe,

    0 zł za polecenie zapłaty,

    0 zł za Przelew24,

    0 zł za eWyciągi.

 

  

PAYBACK i usługami BZWBK24.  

KONTO GODNE POLECENIA 



Szczegóły Oferty Promocyjnej zawarte są w Regulaminie Promocji dla Klientów Payrolls II oraz Regulaminie 
Promocji „Konto Firmowe Godne Polecenia”. Regulaminy dostępne w placówkach Banku Zachodniego WBK.

 

 
 
Organizatorem „Promocji dla Klientów Payrolls II”, która trwa do 30.09.2016 r. z zastrzeżeniem, 
że umowę o Konto Godne Polecenia, SuperKartę MasterCard® PAYBACK i usługi BZWBK24 
należy zawrzeć do 30.06.2016 r. oraz Promocji „Konto Firmowe Godne Polecenia”, która 
trwa od 4.05.2015 r. do 30.06.2015 r. jest Bank Zachodni WBK S.A. Informacje o opłatach  
i prowizjach dostępne są w oddziale BZ WBK lub na bzwbk.pl. Informacje uzyskasz również pod numerem 
telefonu 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Z oferty kredytowej mogą skorzystać 
podmioty spełniające wymagane przez Bank warunki oceny zdolności kredytowej. Opłata za autoryzację 
operacji dokonywanych poprzez usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 smsKodem wynosi 0,20 zł 
(5 pierwszych smsKodów w danym miesiącu jest bezpłatnych). Operacje można również autoryzować 
tokenem. Wydanie tokena jest płatne. Stan na 4.05.2015 r.

PŁATNICZA SUPERKARTA MasterCard PAYBACK:
     0 zł opłaty miesięcznej za kartę,

     0 zł za wypłatę z bankomatów i terminali na całym świecie.

W przypadku dokonania transakcji w walucie innej niż waluta 
rachunku, Bank pobierze prowizję za przewalutowanie transakcji 
zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni 
WBK za czynności bankowe dla ludności.

     0 zł za wyprodukowanie nowej karty w trybie ekspresowym,

     0 zł za generowanie zestawienia transakcji dokonanych kartą,

     0 zł za wygenerowanie nowego numeru PIN.

Dodatkowo osoby, które nie mają konta osobistego od 
12 miesięcy w Banku Zachodnim WBK mogą otrzymać 
nagrodę 100 zł. Szczegóły oferty oraz warunki otrzymania 
nagrody zawarte są w „Regulaminie Promocji dla Klientów 
Payrolls II”.

Nie czekaj ani chwili dłużej! Skorzystaj z oferty już teraz - 
zyskaj Ty, Twoja firma i Twoi pracownicy.  
 
Zapraszamy na spotkanie z naszymi doradcami do placówek 
Banku Zachodniego WBK na terenie całego kraju. 

Zapraszamy do placówki


