
Promocje bankowe. Dlaczego warto czytać regulamin? 

Czytanie regulaminu przed jego podpisaniem to stara, ale wciąż aktualna prawda. Jest ona 

szczególnie istotna w kwestii promocji w kontach bankowych. 

 

Konto bankowe to nie tylko najpopularniejszy produkt w ofertach instytucji, lecz także usługa, z którą 

związanych jest wiele promocji i specjalnych bonusów. Z drugiej strony założenie rachunku daje nam też 

możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków innych instrumentów z propozycji banków. Aby jednak 

takie doszły do skutku, przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z regulaminem promocji. 

Regulamin konta bankowego za 0 zł 

ROR w dzisiejszych czasach powinien posiadać każdy z nas. Nic dziwnego, że wszyscy chcemy na tym produkcie 

zaoszczędzić, dlatego skłaniamy się ku opcjom za 0 zł. Niestety, szukanie takiego konta bankowego nie jest 

niczym łatwym, a bezwarunkowo darmowy rachunek to niemal biały kruk w ofertach instytucji. 

Pocieszeniem może być fakt, że bezpłatne konto jest możliwe do posiadania, jednak po spełnieniu stawianych 

przez bank wymogów, np. co do wysokości utrzymywanego salda na koncie, określonych miesięcznych 

wpływów czy liczby transakcji bezgotówkowych. Wszystkie te zapisy znajdują się w regulaminie oraz taryfie 

opłat i prowizji. Co więcej, po wszelkich zmianach, bank jest zobowiązany do każdorazowego wysłania Ci 

zaktualizowanego regulaminu oraz tabeli opłat. Choć wydaje się to truizmem, czytanie tego dokumentu przez 

założeniem konta bankowego to kwestia obowiązkowa, pozwalająca nam na uniknięcie niepotrzebnych opłat i 

pozwalająca na dopasowanie produktu do swoich możliwości. 

Regulamin promocji w kontach bankowych 

Korzystanie z konta na zakupach to tylko jedna z możliwości uzyskania bonusów w związku z posiadaniem 

rachunku. Wiele banków oferuje np. usługę moneyback, czyli zwrot za transakcje. Aby mieć pewność, że użycie 

konta na zakupy będzie dla nas korzystne, trzeba przede wszystkim zapoznać się z regulaminem promocji, gdzie 

odnajdziemy zapis co do konkretnych warunków, które trzeba spełnić, by otrzymać bonus. 

Promocja to kwestia zazwyczaj zarezerwowana dla nowych klientów banków. Akcje specjalne, pozwalające np. 

zgarnąć gotówkę za założenie rachunku lub polecenie konta znajomemu, to na pewno dobry argument dla 

użytkowników, którzy poszukują nowego ROR-u. Takie akcje często mogą być jednak pełne zapisów „z 

gwiazdkami”. Nie warto więc ufać wyłącznie przekazom reklamowym, a za każdym razem wczytywać się w 

regulamin promocji, by mieć pewność, że będziemy w stanie spełnić warunki uprawniające nas do zgarnięcia 

bonusu czy premii. 
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