
Oferta Banku Pekao S.A. 

Dla Członków NSZZ Solidarność 



Przestaw się na przekorzyści 

z Kontem Przekorzystnym  

0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego¹ 

0 zł za obsługę karty debetowej do tego konta¹ 

0 zł 

Dzięki aktywnemu korzystaniu 

z rachunku płatniczego, czyli zapewnieniu  

w poprzednim miesiącu wpływu na konto min. 

500 zł jednorazową wpłatą z zewnątrz oraz 

dokonania min. 1 płatności kartą do konta lub 

PeoPay.  

 

Wypłaty  gotówki z bankomatów Banku Pekao 

S.A. są bezwarunkowo za 0 zł. 

¹ W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł  

(z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz 

dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub aplikacją PeoPay w kolejnym miesiącu kalendarzowym 

bank nie pobierze opłaty. 

za wypłaty gotówki z obcych bankomatów  

w Polsce przez okres 24 miesięcy od daty 

zawarcia umowy o kartę.  

Po tym okresie dwie wypłaty z obcych 

bankomatów w miesiącu są za 0 zł¹ 

Oferta obowiązuje do 31.12.2019 r. w oddziałach własnych Banku, nie dotyczy agencji.  

0 zł 
prowizji banku za wypłaty gotówki kartą do tego 
konta w bankomatach za granicą (czyli za 
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych) 



Z życia masz tyle, ile sam przeżyjesz! 

Karta rewolucyjna 

Płać kartą rewolucyjną do konta za granicą, która 

gwarantuje niskie kursy² – prosto z konta w złotych. 

¹  W przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów  

z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub aplikacją PeoPay poprzez dokonanie zapłaty za nabywane towary lub usługi , w kolejnym 

miesiącu kalendarzowym bank nie pobierze opłaty. 

0 zł za przewalutowanie przy płatności tą kartą, 

0 zł 
za wypłatę gotówki z bankomatów za granicą¹ 

jedna karta do płacenia w kraju i za granicą 

² Gwarancja niskich kursów polega na tym, że karta rozliczy transakcje ze środków na rachunku w polskich złotych, bezpośrednio po 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 kursie Mastercard nie akceptuj oferty    

   przewalutowania na złote, którą możesz otrzymać w punkcie sprzedaży. 

nie musisz mieć kont walutowych, 

nie musisz myśleć o kantorze i wcześniej kupować walut, 

prosto i wygodnie korzystasz z niskich kursów na 

całym świecie,  gdy płacisz z konta w złotówkach 



Na dobry start dla Twoich bliskich 

Konto Przekorzystne dla Młodych <26 lat 

Po ukończeniu przez klienta 26. roku życia opłaty za Konto Przekorzystne będą pobierane na zasadach ogólnych. 

Masz 

mniej niż 

26 lat? 

za prowadzenie rachunku płatniczego 0 zł 

0 zł 
za obsługę karty debetowej 

wielowalutowej do tego konta 

0 zł 
prowizji banku za wypłaty gotówki z wszystkich 

bankomatów w Polsce i za granicą 

0 zł 
za krajowe polecenia przelewu w zł przez 

internet zatwierdzane w aplikacji PeoPay 

0 zł za prowadzenie Eurokont Walutowych 



Sposób na systematyczne pomnażanie pieniędzy 

Konto Oszczędnościowe  

3% w skali roku przez 180 dni,  

od dnia otwarcia,  

od każdej złotówki do kwoty 30 tys. zł1 

 0 zł za polecenie przelewu wewnętrznego2 w aplikacji PeoPay3  

z rachunku płatniczego Konto Oszczędnościowe na własny rachunek płatniczy Konto 

Przekorzystne 

 0 zł za prowadzenie rachunku  

 wpłaty i wypłaty w dowolnych kwotach i terminach wyłącznie w formie polecenia przelewu 

wewnętrznego2 

 możliwość wypłacania środków bez utraty naliczonych odsetek 

1 Promocyjne oprocentowanie 3% w skali roku dla środków do 30 tys. zł przez 180 dni jest dostępne dla klientów, którzy od 01.07.2019r. do 30.09.2019 r. otworzą Konto Oszczędnościowe 

razem z Kontem Przekorzystnym lub Kontem Świat Premium lub Eurokontem Prestiżowym. Z promocji mogą skorzystać osoby, które w okresie 1.07.2018-31.05.2019 r. nie posiadały w 

naszym banku rachunku płatniczego lub lokaty, bądź posiadały, o ile spełniają dodatkowe warunki określone w Regulaminie promocji. Promocja obowiązuje w oddziałach banku i placówkach 

partnerskich. Po upływie promocji środki na Koncie Oszczędnościowym będą oprocentowane wg stawek standardowych, podobnie jak środki przekraczające poziom 30 tys. zł w okresie 

promocji. W danym momencie można posiadać tylko jedno konto oszczędnościowe w naszym banku. Oprocentowanie standardowe wynosi 0,70% w skali roku. Regulamin Promocji dostępny 

jest w oddziale banku i na stronie www.pekao.com.pl  
2 Polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez 

tego samego dostawcę. Opłata za polecenia przelewu wewnętrznego dokonane w aplikacji PeoPay wynosi 0 zł, opłata za pozostałe polecenia przelewów wynosi 7 zł za przelew.  
3 Aplikacja mobilna PeoPay jest częścią usługi bankowości elektronicznej Pekao24. 

http://www.pekao.com.pl/
http://www.pekao.com.pl/
http://www.pekao.com.pl/
http://www.pekao.com.pl/
http://www.pekao.com.pl/
http://www.pekao.com.pl/
http://www.pekao.com.pl/


Dla bezpieczeństwa Twoich bliskich  

Rachunek oszczędnościowy Mój Skarb 

Dla dzieci od dnia ich narodzin do 18. roku życia1 

• 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego 

• 0 zł za wszystkie krajowe polecenia przelewów złotówkowych z rachunku 

• może otworzyć rodzic w usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 oraz w każdym 

oddziale Banku Pekao S.A.2 

• sprawdzanie salda i historii rachunku przez usługę bankowości elektronicznej Pekao24 

• dziecko może wypłacać gotówkę po ukończeniu 13. roku życia³ 

1 Posiadanie rachunku oszczędnościowego Mój Skarb jest możliwe, o ile dziecko jest posiadaczem Konta Przekorzystnego, Eurokonta Kieszonkowego lub rodzic jest posiadaczem 
rachunku w Banku Pekao S.A.,  a także dziecko jest polskim obywatelem lub rezydentem.  

Oprocentowanie rachunku Mój Skarb po okresie promocji jest zmienne i wynosi 1,5% w skali roku.  

²Potrzebne będą: numer PESEL dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jeden z jego dokumentów (paszport, dowód osobisty bądź legitymacja szkolna). 

³Miesięczny limit wypłat z konta jest co do zasady równy kwocie zwykłego zarządu – stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 

zysku; kwota publikowana co miesiąc przez GUS. Wypłaty są możliwe tylko w formie bezgotówkowej (poleceniem przelewu lub poleceniem przelewu wewnętrznego). Przed ukończeniem 

13. roku życia posiadacz nie może samodzielnie dokonywać wypłat.  



Jedna aplikacja do płacenia i bankowania 

PeoPay 

Dzięki aplikacji PeoPay 

• masz dostęp do salda rachunku, produktów i ich historii, 

poleceń przelewów – w każdym momencie, gdziekolwiek jesteś 

NOWOŚĆ 

• zapłacisz zbliżeniowo w kraju i za granicą, także w walucie 

(bez przewalutowania dla EUR, USD, GBP, CHF)2 

• wypłacisz gotówkę z bankomatów Banku Pekao S.A. oraz 

bankomatów oznaczonych logo BLIK 

• dokonasz płatności Blik 

• aktywujesz usługę ApplePay3 

• zalogujesz się, zatwierdzisz polecenie przelewu  

lub płatność1 również odciskiem palca 

¹Do 200 zł. Dotyczy aplikacji PeoPay od wersji 3.0. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w wersji 4.1 i wyższej lub iOS w wersji 9 i wyższej. PeoPay jest częścią usługi 

bankowości elektronicznej  Pekao24. Płatności zbliżeniowe są dostępne dla posiadaczy smartfonów z systemem operacyjnym Android w wersji 4.4 (KitKat) i wyższej oraz posiadających 

moduł NFC. Aplikacja PeoPay na smartfony jest dostępna dla posiadaczy wybranych kont osobistych z dostępem przez bankowość elektroniczną Pekao24. Urządzenie powinno mieć aktywną 

kartę SIM oraz dostęp do internetu. Więcej informacji o Pekao24 i PeoPay na impekao24.pl lub w oddziałach Banku Pekao S.A. 

²Po podłączeniu PeoPay do rachunku w danej walucie i zapewnieniu na nim odpowiednich środków.  

³Dotyczy urządzeń Apple, umożliwiających korzystanie z usługi ApplePay. 



Zrealizuj swoje plany już dziś! 

Z Pożyczką Przekorzystną  

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 13,26% (przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 15500 zł, pożyczka zaciągnięta na 36 miesięcy, oprocentowanie zmienne 

8,99% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 3 173,41 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 814,07zł (4,99%), odsetki 2 359,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 18 673,41 zł płatna w 35 

ratach miesięcznych po 518,71 zł, 36. rata wyrównująca 518,56 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 15500 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu  

na 25.06.2019r. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. 

¹Spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki. Odsetki od kapitału są naliczane od dnia wypłaty pożyczki. Możesz też skorzystać  

z pożyczki bez karencji. 

²Dotyczy pożyczek na kwotę od 30 000 zł do 150 000 zł, nie dotyczy pożyczek z zabezpieczeniem hipotecznym. Oferta obowiązuje do 31.12.2019 r.  

 

 

• pieniądze na dowolny cel 

• możliwość spłaty pierwszej raty za 3 miesiące¹  

• do 150 000 zł 

• spłata nawet do 120 miesięcy²  

• swobodny wybór dnia spłaty rat 

• Oprocentowanie 8,99% 

• Prowizja 4,99% 

• RRSO=13,26% 

 

¹ 

Warunki oferty ważne do 31.12.2019 r. 



Zrealizuj swoje plany już dziś! 

Z Pożyczką Ekspresową 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 9,09% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 30 500 zł, pożyczka zaciągnięta na 84 miesiące, oprocentowanie 
zmienne 7,63% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 10 384,10 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 1 099,67 zł (3,48%), odsetki 9 284,43 zł, całkowita kwota do zapłaty  
40 884,10 zł płatna w 83 ratach miesięcznych po 486,71 zł, 84. rata wyrównująca 487,17 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 30 500 zł. Kalkulacja została podana wg stanu na 25.06.2019 r. 
na podstawie przykładu reprezentatywnego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. 

• jedna rata zamiast kilku 

• atrakcyjne warunki cenowe  

• spłata dowolnych zobowiązań kredytowych 

• możliwość otrzymania dodatkowej gotówki 

i obniżenia raty 

 

RRSO 9,09% 

Masz pożyczki w innych bankach? 

Sprawdź, czy z pożyczką w Banku Pekao S.A. 

możesz płacić mniej!  



Szybka gotówka dla stałych klientów 

Pożyczka Klik Gotówka  

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 14,98% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 8000 zł, pożyczka zaciągnięta na 30 miesięcy, oprocentowanie 
zmienne 8,62% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1 535,63 zł, w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 550,66 zł (6,44%), odsetki 984,97 zł, całkowita kwota do zapłaty 9 535,63 zł 
płatna w 29 ratach miesięcznych po 317,85 zł, 30. rata wyrównująca 317,98 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 8000 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu 
reprezentatywnego wg stanu na 25.06.2019r. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. 

• dostępna online przez 24 h/ 

7 dni 

• pieniądze w 30 sekund 

od zaakceptowania umowy 

• nawet do 30 000 zł 

• bez wychodzenia z domu –

można wziąć w serwisie 

internetowym Pekao24 

lub aplikacji PeoPay 

RRSO 14,98% 

1. Otwórz już dziś  

konto Przekorzystne  

z usługą bankowości 

elektronicznej 

 

2. Zasilaj je dochodami 

 

3. W przyszłości będziesz 

 mógł korzystać z pożyczki 

Klik Gotówka 



Nareszcie we własnym domu! 

Kredyt mieszkaniowy  

Kredyt mieszkaniowy – na zakup, budowę, remont, modernizację  

i nie tylko 

 

• atrakcyjne warunki cenowe –  

• marża od 1,85%  

• prowizja od 1,5% 

• do 90% wartości nieruchomości 

• spłata nawet do 30 lat  

• bezpłatna promesa ważna aż 60 dni 

• pierwsza rata może być płatna po 3 miesiącach*  

• wakacje kredytowe nawet na 12 miesięcy 

• kompleksowe wsparcie eksperta banku 

• RRSO – 5,04% 

 
Warunki oferty ważne do 31.12.2019 r. w oddziałach własnych Banku, nie dotyczy agencji.  

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wynosi 5,04% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu - 230 423 zł; kredyt 

zaciągnięty na okres 24 lat, 288 rat do spłaty, wniesiony wkład własny - 27%, zmienne oprocentowanie kredytu - 4,57% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu 

hipoteki - w wysokości 1 318,87 zł (w przypadku uprawomocnienia się wpisu hipoteki po okresie 6-m-cy wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1 194,36 zł, całkowita kwota do zapłaty przez 

konsumenta wynosi - 355 624,65 zł, całkowity koszt kredytu - 125 201,65 zł przy uwzględnieniu kosztów w tym ponoszonych z tytułu: ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy 

wg oferty dostępnej w Banku - 230,42 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego - 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku - 3 zł, opłaty 

rocznej za kartę kredytową Pekao MasterCard Credit 30 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości - 137 zł, podatku od ustanowienia hipoteki - 19 zł, prowizji od udzielenia kredytu 1,50% płatnej gotówką.  

Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na dzień 03 kwietnia 2019 r., na przykładzie reprezentatywnym  

dla kredytu w złotych. 

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 

nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku 

wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. 

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawca jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 

*W opcji „Karencja na start”. W przypadku mieszkaniowego kredytu hipotecznego z Karencją na Start, spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła 

wypłata kredytu. Pierwsza rata spłacana po okresie karencji obejmuje wyłącznie odsetki naliczone za okres karencji, natomiast raty kapitałowo-odsetkowe będą spłacane począwszy miesiąca po miesiącu,  

w którym nastąpiła spłata raty obejmującej odsetki naliczone za okres karencji. 



Kup teraz – spłać w ratach 

Karta kredytowa Elastyczna - RRSO 12,42%1  

10 rat po 250zł  

+ miesięczna prowizja 9,99 zł  

2 500zł 
zamiast 

jednorazowego 
wydatku: 

Wakacje 

1 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Elastyczna w wysokości  5 600 zł (dalej limit kredytowy) – wynosi  12,42%, przy przyjęciu założeń, że: 

-  przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej, 

- spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 5% wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niż 50 zł, 

-  oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym. 

Przy przyjęciu powyższych założeń: 

-  całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 6 912,86 zł, 

-  całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 1 312,86 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), opłatę za wznowienie karty (15 zł), odsetki (981,46 zł) oraz opłaty miesięczne za obsługę karty 

kredytowej (197,34 zł), 

-  okres kredytowania wynosi  66 miesięcy. 

Kalkulacja przygotowana na 25.04.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
2 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla spłaty w ratach w kwocie 1600 zł - wynosi 16,32%, przy przyjęciu założeń, że:  

- przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej oraz rozłożony na 24 równe  raty (maksymalna liczba rat, dostępna dla tej kwoty) w kwotach 187,50zł,  

- oprocentowanie spłaty w ratach wynosi 0% w stosunku rocznym.  

Przy przyjęciu powyższych założeń:  

- całkowita kwota do zapłaty wynosi 1881,51 zł,   

- całkowity koszt kredytu wynosi 281,51 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), odsetki (0 zł), opłaty miesięczne za obsługę karty (74,75 zł) i miesięczne prowizje za uruchomienie spłaty w ratach (191,76 zł)  

- okres kredytowania wynosi 25 miesięcy.  

Kalkulacja została dokonana na dzień 25.04.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.  

Karta kredytowa Elastyczna  
Doskonała do zakupów na raty! 

 

Możesz nią wygodnie płacić za zakupy, a spłatę 

rozłożyć na raty.  

 za spłatę w ratach płacisz jedynie prowizję – oprocentowanie wynosi 0%. 

 wysokość prowizji zależy od kwoty rozkładanej na raty. 

 w ramach pojedynczej spłaty można spłacać zadłużenie w kwocie od 300 zł do 5000 zł. 

 jednocześnie można korzystać z maksymalnie 10 spłat w ratach. 

Raty z oprocentowaniem 0% – za spłatę płacisz jedynie miesięczną 

prowizję – RRSO 16,32%2  



Komfort i bezpieczeństwo 

Karty kredytowe  

• stały dostęp dodatkowych środków na karcie w ramach przyznanego limitu 

• elastyczność spłaty – wystarczy spłacić tylko 10% zadłużenia miesięcznie 

• bezpieczeństwo w podróży – do karty dołączony jest pakiet ubezpieczeń 

w podróży zagranicznej 

• prestiż i dostęp do wysokich limitów, nawet do 50 000 zł  (w zależności 

od indywidualnej zdolności kredytowej) 

• jeszcze większe bezpieczeństwo w podróży dla siebie oraz 2 osób 

towarzyszących – do karty dołączony jest bogaty pakiet ubezpieczeń1 

w podróży zagranicznej 

Ze złotą kartą kredytową otrzymujesz dodatkowo: 

Złote i srebrne karty kredytowe 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kart srebrnych wynosi 15,81% 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kart złotych wynosi 15,19% 

Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po dokonaniu badania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy. 
1. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, m.in. zakres odpowiedzialności i wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela, zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia 
dostępnych na pekao.com.pl   

http://www.pekao.com.pl/


Dziękujemy za uwagę! 
Zapraszamy do rozmowy z naszymi przedstawicielami  

Pojęcia użyte w niniejszym materiale mają znaczenie nadane im przez Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług 

reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437). 

 

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

cywilnego. 

 

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. 


