Tranzacțiile cu cardul tău CEC Bank Visa îți pot aduce premii în bani
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Începutul verii vine cu vești bune pentru posesorii de carduri Visa de la CEC Bank.
Banca dă startul unei campanii promoționale, cu premii deloc de neglijat, ce se va derula
în perioada 15 iunie - 15 august 2020.

Ce trebuie să faci dacă ai un card Visa de la CEC Bank?

Nimic mai simplu! Pentru a fi înscris în campanie, poți face cumpărăturile din orice supermarket
sau magazin alimentar sau poți să cumperi online orice produs, din orice categorie. Ai mai
multe posibilități: poți plăti cu cardul, prin serviciul CEC Pay sau online. Trebuie doar să faci
minimum o tranzacție de cel puțin 50 lei pe lună, pe parcursul fiecăreia dintre cele două luni de
campanie. Dar
și mai bine este
să faci mai multe tranzacții, pentru a avea cât mai multe șanse de câștig!
Găsești toate detaliile în regulamentul campaniei, care este disponibil pe
www.cec.ro/platesti-si-poti-sa-primesti

Ce poți câștiga?

Ai șansa să câștigi prin tragere la sorți unul din următoarele premii în bani:

-

trei premii în valoare de 1.000 lei fiecare;

-

30 de premii în valoare de 300 lei fiecare;

-

300 de premii în valoare de 100 lei fiecare.

Ce trebuie să faci dacă nu ai încă un card Visa de la CEC Bank, dar dorești să participi la
campanie?
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Dacă vrei să participi și tu la campanie și timpul nu îți permite, poți solicita online un card de
debit Visa, fără niciun drum la bancă.
Ai nevoie doar de un PC/laptop sau de un smartphone și de o conexiune la internet. Intri pe
https://www.cec.ro/cec_in
, urmezi câțiva pași simpli și vei primi Pachetul Bun Venit care conține cont curent în lei, cardul
de debit Visa în lei și serviciul Mobile Banking prin care poți face plăți în lei, în valută și poți
deschide depozite cu un bonus de dobândă începând cu 0,10%.

Prin această modalitate de la distanță poți accesa Pachetul Bun Venit și în afara granițelor
României, poți face tranzacții oriunde te-ai afla conform regulamentului campaniei și astfel ai
șanse să fii unul dintre cei 333 de câștigători!

CEC Bank are în ofertă și alte tipuri de carduri Visa, fiecare cu specificul și cu avantajele sale,
la care poți apela în funcție de nevoile concrete pe care le ai: cardul de cumpărături Affinity,
cardul de debit Gold
și
cardul de credit dedicat cadrelor militare
.
Cu Affinity poți face chiar și fapte bune: pentru fiecare plată făcută, banca donează o sumă de
bani unei organizații non-guvernamentale.
Poți să te duci în orice unitate bancară și să soliciți emiterea unui card de debit sau credit.

Pentru detalii și informații suplimentare poți scrie oricând pe pagina de Facebook a CEC Bank
sau pe
Instagram
.
Mult succes și spor la cumpărături!
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