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BZ WBK
PRELIMITY DLA KLIENTÓW 

BZ WBK zmienił wymagania odnośnie dochodu kredy-
tobiorców oraz maksymalną kwotę kredytu gotówkowego. Jej 
górną granicą jest 20-krotność dochodów netto kredytobiorcy 
(wcześniej była to 15-krotność), przy czym kwota, do której 
bank nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń ani poręczycieli, to 
100 tys. złotych. BZ WBK wydłużył także okres spłaty kredytu 
z 60 do 72 miesięcy. Wnioski kredytowe można składać również 
za pośrednictwem telefonu, internetu, a nawet telefonii interne-
towej Skype. 

Dotychczas, aby otrzymać możliwość zadłużania się w kon-
cie w BZ WBK, trzeba było przenieść rachunek z innego banku 
lub posiadać konto przez 3 miesiące. Obecnie osoby otwierające 
konto w BZ WBK mogą otrzymać limit bezpośrednio po otwar-
ciu rachunku, jeszcze przed pierwszą wpłatą. Maksymalna wyso-
kość tego kredytu to 1-krotność zadeklarowanych miesięcznych 
wpływów na konto, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych. 

Całkowitą nowością w BZ WBK są prelimity dla klientów 
zewnętrznych. Każdy, kto dotychczas nie był klientem BZ WBK, 
i wnioskuje o kredyt gotówkowy, kartę kredytową lub limit 
w koncie, po otrzymaniu pozytywnej decyzji banku może od 
razu otrzymać również dwa pozostałe produkty. Na podstawie 
dostarczonych przez klienta danych bank przeliczy bowiem jego 
zdolność kredytową dla wszystkich trzech, a nie tylko jednego 
kredytu. Klient, który np. otrzymał kartę kredytową BZ WBK, 
od teraz może od razu, bez dodatkowych formalności, zaciągnąć 

w banku również kredyt gotówkowy, a jeśli założy konto osobi-
ste, również limit w koncie. 

BanK PKO BP 
PREZENTACJA PRZELEWÓW

Prowadzone przez PKO Bank Polski internetowe konto In-
teligo zostało wzbogacone o nowe udogodnienia: zmianę sposo-
bu prezentacji przelewów, możliwość eksportu danych z historii 
rachunku w kilku formatach, kalendarz w polach wyboru daty, 
dwie nowe wersje graficzne serwisu WWW. 

Przedstawiamy wybrane rozwiązania wprowadzane  
aktualnie na rynek przez czołowe polskie banki.  
Sądzimy, że mogą okazać się inspiracją w konstruowaniu 
nowej oferty produktowej Państwa banków. 
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Wprowadzono modyfikację prezentacji danych w sekcji 
„Przelewy”. Wszystkie przelewy klienta zostały pogrupowane 
w specjalne zakładki: „Przelewy”, „Płatności”, „Zle-
cenia stałe”. Po kliknięciu w odpowiednią zakładkę, 
oprócz wykazu poszczególnych transakcji, prezen-
towane są: „Suma środków przelewów oczekują-
cych/zleceń stałych z poszczególnego rachunku” 
oraz „Suma środków przelewów oczekujących/zle-
ceń stałych ze wszystkich rachunków”. 

Korzystając z jednego lub kilku filtrów jednocześ-
nie, można przejrzeć wszystkie transakcje w ramach 
wybranego rachunku. Bank udostępnił też nową opcję 
– „Pobierz plik”, która umożliwia wydrukowanie lub 
zapisanie pliku z historią rachunku na własnym kom-
puterze w wybranym formacie. Zapisany plik z dany-
mi można drukować albo wczytać do arkusza kalkulacyjnego lub 
innego programu finansowo-księgowego. 

BGŻ 
KONTO LOKACYJNE ESKALACJA

BGŻ proponuje klientom konto lokacyjne Eskalacja oprocen-
towane do 4,40 proc. w skali roku. Konto łączy zalety lokaty termi-
nowej i zawsze dostępnego rachunku płatnego na każde żądanie. 

Produkt zawiera tylko dwa progi kwotowe, od których uza-
leżniona jest wysokość oprocentowania – do 30 tys. zł wynosi 
4 proc., w przypadku oszczędności większych 4,4 proc. w skali 
roku (dotyczy całej kwoty wkładu). Środki w kwocie do 1 tys. zł 
nie są oprocentowane. 

Klienci mają dostęp do oszczędności za pośrednictwem in-
ternetu (eBGŻ), telefonu (TeleBGŻ) oraz w oddziale banku. 
Konto lokacyjne Eskalacja oferowane jest również rolnikom, na 
których rachunki trafiają płatności obszarowe. 

Bank BGŻ prowadzi ponad 500 tysięcy kont osobistych. Dla 
klientów MSP oferuje obecnie pakiety produktów (dla firm o rocz-
nych przychodach do 40 mln zł, w tym również do osób fizycz-
nych prowadzących działalność w rolnictwie). W każdym pakiecie 
trzon stanowi rachunek bieżący i bankowość telefoniczna oraz kar-
ta płatnicza typu Maestro Business. Klienci, którzy zakupią jeden 
z pakietów, otrzymują możliwość zakupu innych produktów i usług 
na preferencyjnych warunkach, tj. niższe w porównaniu do standar-
dowej oferty banku prowizje i opłaty za przelewy, wpłaty i wypłaty 
gotówkowe oraz prowizje od niektórych produktów kredytowych.

BanK PeKaO 
PERSONALIZACJA E-USŁUG

KODY SMS – to nowoczesna metoda autoryzacji, która 
gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa operacji realizowa-
nych w serwisie PekaoInternet. Kody SMS stanowią alternatyw-
ną dla karty kodów jednorazowych metodę autoryzacji operacji 
realizowanych w serwisie PekaoInternet, są jednak od niej znacz-
nie wygodniejsze. Każdy kod jest unikatowy, przypisany do jed-
nej konkretnej operacji. Kody SMS będą przesyłane klientom 

podczas składania dyspozycji na numer telefonu komórkowego, 
który został wskazany jako telefon do PekaoSMS. 

W celu korzystania z metody autoryzacji za pomocą kodów 
SMS, wystarczy że klient dokona zmiany metody autoryzacji 
operacji w zakładce „Bezpieczeństwo” lub u konsultanta Tele-
Pekao. 

Zakres powiadomień SMS został rozszerzony o kolejne in-
formacje z zakresu: bezpieczeństwa – np. o zalogowaniu na ra-
chunek, zmianie limitów transakcyjnych przelewów zrealizowa-
nych w Pekao24 – m.in. cyklicznych, z datą przyszłą. Personali-
zacja usług powiadomień jest możliwa w serwisie PekaoInternet, 
w zakładce „Ustawienia” oraz za pośrednictwem konsultantów 
TelePekao.

Poprzez Pekao24 można m.in. dokonywać wpłat na indy-
widualne konta emerytalne. Wkrótce mają być udostępnione 
kolejne atrakcyjne funkcje, min. przelewy zagraniczne, polece-
nia zapłaty, przelewy z kart kredytowych. Rozszerzona zostanie 
oferta wniosków – m.in. pojawi się wniosek o przyznanie limitu 
kredytowego do rachunku. 

Bank Pekao SA świadczy usługi dla ponad 5 milionów klientów 
indywidualnych, ponad 300 tysięcy małych i średnich firm i 15 000 
klientów z grupy dużych firm. Klienci mają do dyspozycji ponad 
1000 oddziałów i ponad 3000 bankomatów wolnych od prowizji 
w całym kraju. Klienci Pekao mogą oprócz tego korzystać bez płace-
nia prowizji z sieci 13 000 bankomatów w Europie.

POlBanK eFG
CERTYFIKATY CYFROWE

Polbank EFG ma w swojej ofercie duży wybór produktów ban-
kowych dostosowanych do potrzeb klienta indywidualnego, takich 
jak: gotówkowy Kredyt Bezpieczny, w którym można dostosowywać 
wysokość rat do swoich możliwości, gotówkowy Kredyt na Miarę 
ze stałymi, niskimi ratami, konto oszczędnościowe oprocentowane 
na poziomie 5 proc. oraz Lokatę Dynamiczną z przyspieszającym 
z miesiąca na miesiąc oprocentowaniem. 

Dla podniesienia bezpieczeństwa operacji finansowych prze-
prowadzanych za pośrednictwem internetu, bank wprowadził 
certyfikaty cyfrowe. Dotychczas weryfikacja użytkowników od-
bywała się za pomocą pasywnego kodu PIN.

Certyfikat cyfrowy to elektroniczny odpowiednik dowodu 
tożsamości. 

Citi Handlowy jako pierwszy bank 
w Polsce wprowadził program 
„RESZTA DLA CIEBIE”, umożliwiający 
oszczędzanie w trakcie płacenia kartą 
płatniczą
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Certyfikat powinien zostać pobrany i zapisany na kompute-
rze, z którego są dokonywane transakcje internetowe. Urucho-
mienie nowego systemu jest szybkie i łatwe. 

Citi HandlOWy 
RESZTA DLA CIEBIE

Citi Handlowy jako pierwszy bank w Polsce wprowadził 
program „RESZTA DLA CIEBIE”, umożliwiający oszczędzanie 
w trakcie płacenia kartą płatniczą. Program polega na tym, że 
kwota każdej transakcji dokonanej kartą debetową i obciążającej 
konto osobiste jest zaokrąglana w górę do 1 złotego (lub pełne-
go złotego) zaś różnica jest automatycznie przekazywana z konta 
osobistego klienta na jego konto oszczędnościowe. Klient może 
również wybrać opcję zaokrąglania wydatków do 5 i 10 złotych. 

Jak to działa w praktyce? Na przykład klient płaci za zakupy 
w sklepie kartą 311 zł 55 gr. Przy opcji zaokrąglania końcówki 
do 1 zł, kwota zaokrąglenia do pełnej złotówki to 45 gr. Zatem 
z konta osobistego zostaje ściągnięte 311 zł 55 gr za rachunek 
w sklepie plus na konto oszczędnościowe przesunięte zostaje 
45 gr (bo tyle trzeba, żeby zaokrąglić sumę do złotówki).

W ten sposób, robiąc zakupy, klient odkłada drobne sumy, 
na wysoko oprocentowanym koncie – do 4,65 proc. Dodatkowo 
w każdą rocznicę przystąpienia do programu bank przyznaje pre-
mię rocznicową w wysokości 10 procent przelanych w przeciągu 
12 miesięcy środków, jednak nie więcej niż 100 złotych.

Klient może aktywować program w oddziale banku oraz za 
pośrednictwem bankowości telefonicznej (CitiPhone) i internetu 
(CitibankOnLine). Do programu wliczane są wszystkie transakcje 
bezgotówkowe dokonane w punktach usługowo-handlowych, kra-

jowe i zagraniczne oraz przeprowadzone poprzez internet przy uży-
ciu Citicard obciążające rachunek prowadzony w złotych.

nyKredit Kredyt 
O STAŁEJ STOPIE

Nykredit to oddział duńskiego banku hipotecznego Ny-
kredit Realkredit A/S. Bank ten nie ma swojej sieci oddziałów, 
a sprzedaż opiera na współpracy z brokerami finansowymi i in-
nymi bankami. Wszystkie jednak formalności związane z kre-
dytem można załatwić w instytucji współpracującej (jej doradcy 
podpisują z klientem umowę kredytową, pomagają skompleto-
wać dokumenty do wypłaty i odpowiadają za obsługę posprze-
dażową). Spłata kredytu również nie jest problemem, ponieważ 
odbywa się na zasadzie polecenia zapłaty skierowanego do banku 
wskazanego przez kredytobiorcę.

Nykredit oferuje kredyty hipoteczne o stałej stopie procen-
towej, zapewniając w ten sposób kredytobiorcom stabilne mie-
sięczne raty nawet przez 30 lat. Jest pierwszym w Polsce kredy-
todawcą oferującym stałą stopę procentową na tak długi okres. 
Kredyt hipoteczny o stałej stopie procentowej na 30 lat to abso-
lutna nowość na polskim rynku! 

Ten rodzaj kredytu jest już od wielu lat dostępny w Danii, gdzie 
stał się jednym z najbardziej popularnych rozwiązań. Aż 60 proc. 
wszystkich kredytów udzielonych przez Nykredit prywatnym kre-
dytobiorcom w pierwszej połowie 2005 roku to kredyty o stałej 
stopie procentowej. Poza korzyścią związaną ze stabilnością stałej 
stopy procentowej w trakcie całego okresu kredytowania, mogą oni 
dokonać wcześniejszej spłaty kredytu pod warunkiem przesłania za-
wiadomienia poprzedzającego spłatę.  ®


