Płać kartą rewolucyjną
z gwarancją niskich kursów
na całym świecie1

Z ŻYCIA MAM TYLE,
ILE SAM PRZEŻYJĘ.

Marcin Mossakowski | podróżnik i filmowiec

Płać kartą rewolucyjną prosto z konta w PLN
• Jedna karta do płacenia w Polsce i za granicą.
• Spacery na plażę zamiast wycieczek do kantoru.
• 0 zł prowizji banku za wypłaty gotówki z bankomatów za granicą2.

Sam kupuj waluty w usłudze Wymiana Walut i płać kartą rewolucyjną
jak kartą wielowalutową w EUR, USD, GBP, CHF3
• 24h/7 na pekao24.pl i w aplikacji PeoPay.
• Po atrakcyjnych kursach – dobra alternatywa dla kursów w kantorach.
• Bezpiecznie – pomiędzy Twoimi rachunkami w banku.

Korzystaj z wakacyjnych rabatów!

Rabaty do

15%

• Wybrane hotele w Polsce.
• Domy i apartamenty wakacyjne na całym świecie.
• Wybrane parki rozrywki dla dzieci.

Jak skorzystać z rabatu?

• Przed dokonaniem płatności poinformuj sprzedawcę (naszego partnera) o chęci skorzystania z rabatu.
• Płać za usługi kartą płatniczą Banku Pekao S.A. lub poleceniem przelewu zrealizowanym
za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Pekao24, lub aplikacją PeoPay, będącą częścią
usługi bankowości elektronicznej.

O szczegóły zapytaj w oddziale banku lub pod numerem: 801 365 365 lub 801 351 351
										

(opłata według cennika operatora)

Karta rewolucyjna to karta debetowa Mastercard do Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium. Gwarancja niskich kursów polega
na tym, że karta rozliczy transakcje ze środków na rachunku w złotych polskich, bezpośrednio po średnim kursie organizacji płatniczej Mastercard, bez dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie i bez doliczania dodatkowej marży banku do kursu wymiany. Aby płatność
została przewalutowana tylko po średnim kursie Mastercard, nie akceptuj oferty przewalutowania na złote, którą możesz otrzymać w punkcie
sprzedaży. Dzięki temu korzystasz z niskich kursów i nie ponosisz dodatkowych kosztów przewalutowania. Gwarancja nie obejmuje poziomu
kursów Mastercard, które mogą wzrastać lub spadać.
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W przypadku Konta Przekorzystnego bank nie pobierze opłaty w danym miesiącu, jeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym zapewnisz
wpływ na to konto min. 500 zł w formie pojedynczego zasilenia (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów
terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów wewnętrznych) i przynajmniej raz zapłacisz kartą do tego konta
lub aplikacją bankowości mobilnej PeoPay.

³ Po podłączeniu karty do rachunku w danej walucie i zapewnieniu na nim odpowiednich środków.
Pojęcia: wypłata gotówki, polecenie przelewu i usługa bankowości elektronicznej zostały użyte w znaczeniu zgodnym z Rozporządzeniem
Ministra Rozwo ju i Finansów z dn. 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.
Ich rozwinięcie znajdziesz na pekao.com.pl/definicje.
Oferta rabatowa może być ograniczona czasowo i dotyczyć tylko wybranych usług. Prosimy o zapoznanie się z warunkami ofert
rabatowych. Prezentowana oferta partnerów nie stanowi oferty Banku Pekao S.A. w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Inne rabaty i oferty specjalne
na rabatypekao.pl.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843,
NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

