
 Preferencyjne i korzystne warunki
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 •  0% prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego
 • Kredyt gotówkowy RRSO 9,93% 1

  Dedykowana infolinia oraz placówki Banku do kontaktu
  Elastyczność i dopasowanie w trakcie trwania współpracy

PROGRAM PARTNERSKI DLA CZŁONKÓW  
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

1  RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania wyliczoną dla reprezentatywnego przykładu na 18.02.2021 r. Kredyt gotówkowy jest dostępny od 1 000 zł do 200 000 zł, na okres od 6 do 120 miesięcy, przy 
czym na okres od 85 miesięcy dla kwot od 10 000 zł. Ostateczna kwota kredytu i warunki kredytowania są uzależnione od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie 
przekazanych przez niego informacji.

*  Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i zyskaj nagrodę w postaci voucherów o wartości 50 zł na zakupy w sieci sklepów Biedronka. Promocja obowiązuje po spełnieniu warunków uczestnictwa w promocji „Konto dla Lokatora” 
oraz zasad otrzymania tej nagrody określonych w Regulaminie Promocji „Konto dla Lokatora”. Organizatorem promocji „Konto dla Lokatora” jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (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, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony). Informacje o promocji „Konto dla Lokatora” w tym jej Regulamin, dostępne są w oddziałach Banku 
oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Konto dla Lokatora” trwa od 22.02 do 30.04.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Konto Otwarte na Ciebie, o którym mowa w Regulaminie promocji „Konto dla Lokatora” jest 
oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia 
czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora). 

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 147 418 918 zł, w całości wpłacony.
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