Jak wygrać 5000 zł dofinansowania do kredytu!
1. Zapoznaj się z ofertą kredytową naszego Banku: https://www.bs.limanowa.pl/oferta/c/kredyty.
2. Przyjdź do najbliższej placówki Banku: https://www.bs.limanowa.pl/placowki-i-bankomaty/c/placowki
Nasi doradcy pomogą Ci wybrać ofertę dopasowaną do swoich potrzeb.
3. W terminie między 2 sierpnia a 9 listopada 2021r. podpisz umowę kredytową z Bankiem.
4. Odbierz voucher z unikalnym kodem, uprawniającym do udziału w loterii „Logiczne, że się opłaca”.
Zachowaj voucher! Będzie Ci niezbędny przy odebraniu nagrody.

5. Zarejestruj się na stronie loterii www.logiczne.mojbank.pl

6. Wypełnij formularz i weź udział w loterii. Losowanie nagród rozpocznie się 1 września br. i odbywać się
będą codziennie od poniedziałku do piątku. Każdy zarejestrowany Klient może grać wielokrotnie (ale tylko raz
dziennie), zwiększając swoją szansę na wygraną. Wygrać można tylko raz. Jeżeli w danym dniu wygrana
już padła, użytkownik wchodząc na stronę loterii otrzyma komunikat zapraszający do dalszej gry w kolejnych
dniach.

7. Na voucherze, który otrzymałeś od doradcy z Banku, znajdziesz informację, które pomogą wypełnić formularz,
tj. numer vouchera, nr umowy kredytowej oraz nazwę placówki.

Z rozwijalnej listy wybierz nazwę
Bank Spółdzielczy w Limanowej

8. W kolejnym kroku rozwiń listę i wybierz
placówkę,
która
udzieliła
Ci
kredyt.
Nazwę
zapisaną
w
sposób,
np.
BS Limanowa, 34-608 Kamienica 412,
znajdziesz na kuponie.

9. Wypełnij dane adresowe oraz ustal hasło, które musi zawierać co najmniej 7 znaków włączając w to małe
i duże litery oraz cyfry, zaakceptuj wymagane oświadczenia i kliknij „Zarejestruj się”.

10. Na adres mailowy otrzymasz link aktywujący, który należy potwierdzić.
Gotowe! Możesz brać udział w loterii.

11. Po prawidłowej rejestracji możesz na stronie Loterii www.logiczne.mojbank.pl raz dziennie grać o nagrody.
Pamiętaj: losowanie nagród rozpocznie się 1 września br. i odbywać się będzie codziennie od
poniedziałku do piątku w terminie do 9.11.2021 r. Aby zagrać kliknij animację koła fortuny, najeżdżając
kursorem i klikając napis „Gram. To logiczne!”. Otrzymasz wynik gry w formie komunikatu wyświetlonego na
stronie internetowej Loterii, informującego go w przypadku wygranej: „Gratulacje, wygrałeś 5000 zł!
Szczegóły otrzymasz na wskazany w formularzu adres e-mail. Informujemy, że warunkiem wypłaty nagrody
jest spełnienie wszystkich warunków określonych w regulaminie Loterii”, a w przypadku braku wygranej:
„Tym razem się nie udało. Spróbuj szczęścia ponownie”.

Życzymy powodzenia!

