Program OK, GO! dla Studentów i Konto Przekorzystne za 0 zł - nowa oferta
Banku Pekao S.A. dla młodych
Bank Pekao S.A. wprowadził do oferty nowy rachunek dla Klientów poniżej 26 roku życia. Jest to
specjalna wersja Konta Przekorzystnego, które dla młodych osób jest całkowicie darmowe, bez
żadnych warunków, również wypłaty ze wszystkich bankomatów na całym świecie są zwolnione
z prowizji. Dodatkowo Bank stworzył platformę OK, GO!, dającą bezpłatny dostęp do wybranego
szkolenia online organizowanego przez z ICAN Institute, wydawcę Harvard Business Review Polska.
Osoba poniżej 26 roku życia nie musi spełniać warunku min. 500 zł wpływów oraz jednej transakcji
kartą lub aplikacją PeoPay, aby nie ponosić opłat za Konto Przekorzystne i kartę wielowalutową, która
standardowo wydawana jest do tego rachunku. W przeciwieństwie do Konta Przekorzystnego w
wersji standardowej, które oferuje dwie bezpłatne wypłaty w miesiącu ze wszystkich bankomatów na
świecie, rachunek w wersji dla klientów poniżej 26 roku życia pozwala na wypłaty bez prowizji ze
wszystkich urządzeń na świecie bez ograniczeń.
Nowe Konto Przekorzystne dla Klientów poniżej 26 lat zastępuje w ofercie prowadzone do tej pory
rachunki Eurokonto Kieszonkowe oraz Intro.
Zdajemy sobie sprawę, że młodzi ludzie nie mają stałych dochodów. Młodość ma swoje prawa, a tym
prawem w Banku Pekao S.A jest możliwość korzystania z Konta Przekorzystnego bez żadnych
warunków aktywności, całkowicie za darmo – powiedział Wiceprezes Marek Tomczuk, nadzorujący
Bankowość Detaliczną.
Oprócz samego Konta Przekorzystnego Bank uruchomił dla studentów, chcących rozwijać swoje
kompetencje, program rozwoju online OK, GO!.
OK, GO! to program szkoleniowy przygotowany wspólnie z ICAN Institute Polska. Posiadacz konta
otrzyma kod SMS, który upoważnia do bezpłatnego skorzystania z jednego z trzydziestu dostępnych
modułów szkoleniowych, obejmujących sześć obszarów tematycznych: biznes i finanse, efektywność
osobista, marketing i sprzedaż, zarządzanie, przywództwo, strategia.
Oferujemy studentom najlepsze konto na rynku, ale wiemy, że aby docenili różnicę potrzebują czegoś
więcej. Platforma OK, GO! otwiera studentom dostęp do unikalnych kursów organizowanych przez
ICAN Institute Polska, które do tej pory zarezerwowane były dla grupy menadżerów, czy wysoko
kwalifikowanych specjalistów. Jest to pierwsza oferta ICAN Institute Polska, stworzona pod potrzeby
studentów – dodał Wiceprezes Marek Tomczuk, nadzorujący Bankowość Detaliczną.
Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik programu OK, GO! otrzyma prestiżowy
certyfikat ICAN Institute i Banku Pekao S.A., sygnowany marką Harvard Business Review Polska.

Uczestnik programu OK, GO! oprócz dostępu do szkoleń online otrzymuje bezpłatną 3-miesięczną
prenumeratę cyfrową magazynu Harvard Business Review Polska.
Konto Przekorzystne daje także dostęp do prowadzonych bezpłatnie rachunków walutowych w EUR,
USD, CHF, GBP. Jest to szczególnie istotne dla studentów, którzy korzystają z programów wymian
studenckich, czy wakacyjnych praktyk zagranicą. Każda karta wydawana do rachunku jest
wielowalutowa, do znaczy automatycznie przełącza się pomiędzy rachunkami walutowymi w
zależności od kraju, w jakim przebywa klient.

