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Rozpoczęcie roku szkolnego z Pożyczką Przekorzystną Banku Pekao S.A.
Koniec wakacji to nie tylko pożegnanie z piękną pogodą i odpoczynkiem, ale też
zbliżające się wydatki na wyprawki szkolne dla dzieci i młodzieży. Z myślą o klientach
zainteresowanych dodatkowym finansowaniem, Bank Pekao przygotował specjalną
ofertę Pożyczki Przekorzystnej z oprocentowaniem 6,95 proc. i prowizją 0 proc.
Propozycja adresowana jest do osób, które nie posiadają pożyczki w Banku Pekao.
W ramach oferty można otrzymać nawet do 150 000 zł na okres kredytowania, wynoszący 12
miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 7,16 proc.
– Okres powakacyjny może być trudny dla domowego budżetu. Wiedzą o tym szczególnie
rodzice dzieci idących do szkoły. Dlatego pragniemy wesprzeć naszych klientów, oferując im
ekspresowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, które będą stanowić zastrzyk
dodatkowej gotówki na sfinansowanie wyprawki szkolnej – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor
zarządzający w pionie bankowości detalicznej w Banku Pekao S.A.
Aby ubiegać się o pożyczkę, należy do 14 października złożyć wniosek
w jednej z placówek Pekao. na terenie całego kraju lub wysłać formularz za pośrednictwem
strony internetowej banku. Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę innych
zobowiązań kredytowych zaciągniętych w Banku Pekao.
Klienci zainteresowani dłuższym okresem kredytowania oraz ci, którzy posiadają już pożyczki
w Pekao, będą mogli skorzystać z innych atrakcyjnych propozycji banku, zgodnie z
obowiązującymi ofertami specjalnymi.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 190 mld zł aktywów
i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje
ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację
w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu
aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na
rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych
i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków
w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).
Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku
lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE
Developed).
Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat
wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.
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