
Promocja trwa od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

Maksymalna kwota premii promocyjnej, otrzymanej przez Uczestnika w całym 

okresie trwania promocji, nie może przekroczyć 100 PLN na jedną 

zarejestrowaną w promocji kartę. 

Wypłaty premii promocyjnej dla transakcji dokonanych od 1.09.2022r. 

rozpoczną się po 20.10.2022r., będą przeprowadzane w trybie dziennym i 

będą obejmowały transakcje zaksięgowane na rachunku karty.

Pobierz regulamin Promocji

Podstawowe informacje na temat promocji

Promocja „Płacę i odbieram”

https://intranet.bank.bps.corp/Data/Files/michal.derkowski/20220830/regulamin_akcji_promocyjnej_place-i-odbieram.pdf
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w okresie promocji złoży wniosek lub zawrze umowę o dowolną kartę 

Visa wydawaną klientom detalicznym przez Bank Spółdzielczy z Grupy 

BPS lub Bank BPS S.A z zastrzeżeniem, że nie będzie to karta wydana 

w miejsce karty utraconej, skradzionej lub zastrzeżonej w okresie 

trwania promocji 

zarejestruje kartę wydaną zgodnie z zasadami promocji 

na stronie www.mojbank.pl/pio, uzupełniając wszystkie 

wymagane dane w formularzu rejestracyjnym 

podczas rejestracji na stronie www.mojbank.pl/pio , zapozna 

się z regulaminem promocji i zaakceptuje jego postanowienia 

Do kogo Bank kieruje promocję i jak do niej przystąpić? 

Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, która spełni łącznie następujące warunki promocji: 

Promocja „Płacę i odbieram”

http://www.mojbank.pl/pio
http://www.mojbank.pl/pio


1 PLN

2 PLN

2 PLN

Premia promocyjna

Uczestnik, który spełni warunki opisane w regulaminie, za transakcje dokonane kartą w czasie trwania promocji, otrzyma premię 

promocyjną w wysokości: 

za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną w sklepie 

stacjonarnym przy użyciu zarejestrowanej w promocji karty 

za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną 

zarejestrowaną kartą w sklepie stacjonarnym, jeśli była 

ona transakcją mobilną z wykorzystaniem jednego z 

portfeli mobilnych (Google Pay, Apple Pay, Fitibit Pay, 

Garmin Pay)

za każdą transakcję bezgotówkową, dokonaną zarejestrowaną 

kartą, jeśli była on transakcją internetową

Promocja „Płacę i odbieram”



wrzesień

Założenia akcji promocyjnej „Płacę i odbieram”

październik grudzieńlistopad

od 01.09 31.12

Czas trwania 

promocji

Każdy Uczestnik, który spełni warunki regulaminu, za transakcje dokonane kartą w czasie trwania promocji, otrzyma PREMIĘ PROMOCYJNĄ w wysokości:

od 01.09
1 PLN

za każdą transakcję 

bezgotówkową

31.12

od 01.09
2 PLN

za każdą transakcję 

bezgotówkową

31.12

od 01.09
2 PLN

za każdą transakcję 

bezgotówkową

31.12

Maksymalna kwota premii promocyjnej, otrzymanej przez Uczestnika w całym okresie trwania promocji, nie może przekroczyć 100 PLN na jedną zarejestrowaną w promocji kartę 

od 20.10

CASHBACK >>>>>>>
WYPŁATA 

PREMII PROMOCYJNEJ

dokonaną w sklepie stacjonarnym przy użyciu zarejestrowanej w promocji karty Visa

dokonaną zarejestrowaną kartą Visa w sklepie stacjonarnym, jeśli była ona transakcją mobilną z wykorzystaniem jednego z portfeli mobilnych

dokonaną zarejestrowaną kartą, jeśli była on transakcją internetową 


