
RAZEM DLA 
PRZYJACIÓŁ

KONTO OTWARTE NA CIEBIE  
– OFERTA DLA OBYWATELI UKRAINY

 0 PLN za przelewy środków do Ukrainy (zwrot prowizji w ciągu max 2 dni roboczych), 

 0 PLN za wpłaty i wypłaty gotówkowe w oddziałach naszego banku,

 0 PLN za wypłaty z bankomatów zlokalizowanych w Polsce.

Oferta standardowa:

 0 PLN miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku,

 0 PLN za wypłaty gotówki kartą z bankomatów, zlokalizowanych na terenie oddziałów 
banku i Planet Cash w Polsce,

 0 PLN za polecenie przelewu krajowego w złotych polskich w bankowości elektronicznej  
(nie dotyczy polecenia przelewu natychmiastowego),

 wygodny dostęp do rachunku przy użyciu bankowości internetowej GOonline  
i aplikacji GOmobile,

 płatności mobilne: BLIK, Apple Pay i Google Pay,

 mobilna karta do konta po otwarciu rachunku, do obsługi wymagany telefon  
z technologią NFC i dostęp do internetu oraz aplikacja GOmobile.

PRZEZ CAŁY MARZEC MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SPECJALNEJ  
OFERTY PRODUKTOWEJ W RAMACH KONTA OSOBISTEGO:

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Klient indywidualny

Płatność w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPAY! lub za zakupy w internecie.



Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
Świadczenie reklamowanych usług i produktów następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach  
i taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz na stronie www.bnpparibas.pl. BNP Paribas Bank Polska Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-
10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł, w całości wpłacony.

+48  503  228  228  |  bnpparibas.pl
Całodobowa infolinia w języku ukraińskim
(opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)

Uproszczony proces otwierania kont w naszych oddziałach dla nowych Klientów - 
obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku i:

 nie posiadają dokumentów potwierdzających adres zamieszkania,

 nie mają dokumentów potwierdzających relację z Polską (praca, studia, etc).

DO OTWARCIA KONTA W ODDZIALE BANKU WYSTARCZY:

 paszport zagraniczny, lub Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca (w ciągu  
90 dni od jego wydania należy dostarczyć aktualny dokument potwierdzający tożsamość),

 ukraiński numer identyfikacji podatkowej (TIN), który można sprawdzić za pomocą aplikacji 
Diia - Дия),

 polski numer telefonu (starter telefoniczny w dowolnej sieci np. PLUS, PLAY, Orange),

 złożenie w Banku oświadczenia o źródle posiadanych środków.
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