
  

Szanowni Państwo, 

miło mi poinformować, że w dniu wczorajszym (1.03.2021 r.) wdrożyliśmy nową aplikację mobilną 

Volkswagen Bank, dla wszystkich Klientów posiadających konta bankowe w VW Banku. 

Już dzisiaj, nasi Klienci mogą cieszyć się ze wszystkich usług bankowych w jednym miejscu. Dzięki aplikacji 

mobilnej Volkswagen Bank Państwa Pracownicy z łatwością sprawdzą stan konta oraz zrealizują i zautory-

zują swoje transakcje. Z łatwością przejrzą również stan kredytów, założą lokatę, podejrzą historię kartową, 

czy też złożą wniosek. A to wszystko dostępne na smartfonie lub tablecie! 

Aplikacja mobilna Volkswagen Bank jest dostępna w sklepach Google, App Store oraz AppGallery, obsługi-

wana jest przez systemy Android 6, iOS 9, iPad OS 13.3. Logowanie do aplikacji możliwe jest przy pomocy 

kodu PIN/Face ID/Touch ID. 

Jednocześnie informuję, że aplikacja VWFS Token Mobilny wymaga zaktualizowania i zniknęła ze skle-

pów. Zastąpiła ją nowa w pełni funkcjonalna aplikacja mobilna Volkswagen Bank. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.vwbank.pl/aplikacjamobilna 

Instrukcję użytkowania aplikacji znajdą Państwo natomiast pod lin-

kiem: https://www.vwbank.pl/docs/Instrukcja-uzytkowania-aplikacji-mobilnej-Volkswagen-Bank.pdf 

Wierzę, że dzięki naszej aplikacji mobilnej VW Bank, Państwa bankowanie stanie się jeszcze szybsze i wy-

godniejsze! Dodatkowo, zgodnie z naszymi zapowiedziami, to nie koniec udogodnień dla Klientów Oferty 

Pracowniczej Volkswagen Bank! Już niebawem, prześlę do Państwa informacje dotyczące naszej Promocji 

Wiosennej na kredyt gotówkowy. 

A tymczasem, wszystkich, którzy jeszcze nie mają rachunku bankowego w Volkswagen Bank – gorąco za-

chęcam do skorzystania z naszej Oferty Pracowniczej. 

Posiadając konto w Volkswagen Bank nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych kosztów. Zarówno doko-

nywanie transakcji, zlecenia stałe, jak również korzystanie z karty Visa wyniesie okrągłe 0 zł :-) 

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby oszczędzić, przypomnę, że mamy w ofercie zarówno atrakcyjne lokaty, 

jak i konto oszczędnościowe. 

Szczegóły dotyczące wszystkich naszych produktów znajdziecie Państwo na stro-

nie www.vwbank.pl/pracownicy 

W razie pytań, zapraszam do kontaktu: 

1. Mailowo: ofertapracownicza.vwbank@vwfs.com 

2. Telefonicznie: +48 22 528 96 28 (Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00-17:00) 

– prosimy o powołanie się na Ofertę Pracowniczą. 

W załączeniu grafika do wykorzystania np. w Państwa profilach Facebook. Gdyby pojawiła się potrzeba 

dostosowania naszych materiałów marketingowych do Państwa potrzeb, uprzejmie proszę o kontakt z 

Izabelą Trochimiak z mojego departamentu: izabela.trochimiak@vwfs.com (obszar marketingu). 

 

Serdecznie pozdrawiam, 

Daria Pawęda 

  

  

 


