
Poz.
Bank

Nazwa konta
Wniosek online

Mies. opłata za prowadzenie 

konta
Zewn. przelew internetowy Mies. opłata za kartę debetową

Koszt wypłaty z bankomatu 

obcego

Możliwość płacenia kartą 

debetową w Internecie

(TAK/NIE)

Aplikacja mobilna?

(na smartfon lub tablet)

(TAK/NIE)

Możliwość otwarcia konta 100% 

on-line (potwierdzenie umowy 

przelewem)

Darmowe konto bez 

dodatkowych warunków

Darmowa karta debetowa bez 

dodatkowych warunków

Liczba 

punktów

1
mBank

eKONTO dla młodych
SPRAWDŹ 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł TAK TAK TAK TAK NIE 8,0

2
Credit Agricole Bank Polska

1 Konto
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3,5% min 5 zł TAK NIE NIE TAK NIE 6,0

3
MultiBank

MultiKonto Jestem
SPRAWDŹ 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 5,00 zł TAK TAK NIE TAK NIE 5,5

PKO Bank Polski

PKO Konto dla Młodych
SPRAWDŹ 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł TAK

TAK

(IKO)
TAK NIE NIE 5,0

Bank Pekao

Eurokonto Intro
0,00 zł 0,50 zł 0,99 zł 2% min. 5 zł TAK TAK NIE TAK NIE 5,0

Zasady punktacji:

Założenia rankingu: 

- konto jest zasilane kwotą 1000 zł miesięcznie

- posiadacz konta dokonuje 4 transakcji kartą debetową w miesiącu na kwotę 300 zł

- wykonuje 5 przelewów zewnętrznych przez Internet i 1 przelewu błyskawicznego

- 2 razy wypłaca gotówkę z bankomatu należącego do banku i raz z bankomatu "obcego" (każda wypłata to 50 zł)
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4

Miesięczna opłata za prowadzenie konta - 2 punkty

Opłata za zewnętrzny przelew internetowy - 0,5 punktu

Miesięczna opłata za korzystanie z karty debetowej - 1 punkt

Wypłata z "obcego" bankomatu - 1 punkt

Możliwość płacenia kartą debetową w Internecie - 0,5 punktu

Możliwość korzystania z bankowości mobilnej - 0,5 punktu

Możliwość otwarcia konta 100% on-line (potwierdzenie umowy przelewem z innego rachunku) - 0,5 punktu

Darmowe konto (bez dodatkowych warunków) - 2 punkt

Darmowa karta (bez dodatkowych warunków) - 2 punkt

http://cnt.tmefekt.pl/lead/cDLxwCOzNzADMwNwAzNsMwwCO4MTADOzEDLzMxMDO0LwwCMsMDEsMA==,289,7083,657,0
http://cnt.tmefekt.pl/lead/cDLxwCOzNzADMwNwAzNsMwwCO4MTADOzEDLTMyMDO0LwwCMsADEsMA==,289,840,828,0
http://cnt.tmefekt.pl/lead/cDLxwCOzNzADMwNwAzNsMwwCO4MTADOzEDLTOyMDO0LwwCMsQDEsMA==,289,1297,951,0

