
Płać kartą Visa Gold i zarabiaj!
Zapłać kartą minimum 10 razy w miesiącu* na łączną kwotę 100 zł, 
a tyle samo tra�  na Twoje konto. 

W czasie trwania promocji możesz zgarnąć aż 300 zł!

Wakacyjny apetyt
rośnie w miarę płacenia!

*  Płatności bezgotówkowe, w tym internetowe, wykonane i rozliczone w każdym miesiącu kalendarzowym 
w trakcie trwania promocji. Płatności wykonane łącznie w miesiącach promocyjnych nie kumulują się.

Oferta tylko dla nowych klientów, którzy otworzą konto e-direct 
w Volkswagen Bank w Pakiecie Złotym z kartą Visa Gold.

Czas trwania promocji: 01.07-30.09.2022 r.
Sprawdź szczegóły promocji i regulamin: https://www.vwfs.pl/pracownicy/



W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 
e-mail: bok.bank@vwfs.com, infolinia: +48 22 528 96 28
Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), 
usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe 
(przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

Więcej informacji na stronie: www.vwfs.pl

• Szeroki zakres ubezpieczenia: 
   •  Assistance medyczny wraz z opieką pielęgniarską, dostawą leków, wizytami lekarzy
   • Ochrona rzeczy osobistych w Twojej torebce: dokumentów, portfela, kluczy
    •  Bezpieczna karta – ochrona w zakresie nieuprawnionego rozporządzania środkami 

płatniczymi
    •  Przedłużona ochrona na sprzęt AGD & RTV oraz Assistance informacyjny
•  Bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju, Europie i na terenie EOG 

oraz w ramach Visa Cashback
•  Brak opłat za przewalutowanie transakcji zagranicznej (cały świat)

* Karta jest wydawana i obsługiwana bez opłat. Miesięczna opłata za konto wynosi 9 zł. 

W pakiecie złotym dodatkowo zyskujesz m.in.:

Bezpieczne konto osobiste z kartą Visa Gold* 

Visa Bene� t – podróżuj z kartą Visa jeszcze taniej:
•  Air Refund – skorzystaj z oferty i odzyskaj nawet 

do 600 € za opóźniony lub odwołany lot 
(do 31.12.2022 r.)

•  Stena Line 10% rabatu (do 31.08.2022 r.)

•  Fly.pl – rabat 200 zł na rezerwacje 
wykonaną poprzez portal Fly.pl
(do 31.08.2023 r.)

•  Kampery Wadowscy – 200 zł rabatu na zakup 
lub wynajem kampera (do 1.10.2022 r.)

•  Park of Poland – 20 zł zniżki na bilet (do 31.08.2022 r.)

•  Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko
– 20% rabatu (do 23.10.2022 r.)

•  Sztorm Grupa – 10% rabatu na szkolenia, kursy, 
czartery za granicą (do 30.09.2022 r.)

www.visa.pl/pl_pl/visa-bene� t/


