
 
 

 

Strzałkowo, dnia 06.08.2021 r.  

INFORMACJA PRASOWA 

 

BLIKOMANIA dla klientów  
Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie 

 Rekordowa pula nagród, ponad 2 mln zł do wygrania 
 

BLIKOMANIA to słynna już loteria Polskiego Standardu Płatności. Każdy, kto 
zarejestruje się na stronie www.blikomania.pl i w dowolny sposób będzie płacił 
BLIKIEM, może codziennie wygrać 100 zł. Loteria trwa przez 4 miesiące – na koniec 
każdego z nich uczestnicy wezmą udział w losowaniu jednej z nagród głównych 
o wartości 100 000 zł. Tegoroczna edycja BLIKOMANII to ponad 16 tys. nagród o 
rekordowej łącznej wartości ponad 2 mln zł. Każda transakcja to szansa na wygraną. 

BLIK umożliwia bezpieczne i wygodne zakupy w internecie i sklepach stacjonarnych, a także 
pozwala wpłacać i wypłacać gotówkę z bankomatów – wszystko przy użyciu telefonu. W 2020 
roku ponad 12 mln osób skorzystało z BLIKA, realizując blisko pół miliarda transakcji. 

Każdy klient naszego banku, który płaci BLIKIEM może teraz wziąć udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród. Codziennie przyznawanych jest 135 nagród o wartości 100 zł, a na 
koniec każdego miesiąca – nagroda główna w wysokości 100 000 zł. Losowania odbywają się 
raz w tygodniu, a łączna pula nagród w tegorocznej edycji to ponad 2 mln zł. Aby wziąć udział 
w loterii, wystarczy zarejestrować się na stronie www.blikomania.pl i potwierdzić ją 
przelewem symbolicznej złotówki na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci. Ta transakcja 
także bierze udział w losowaniu! 

Transakcja weryfikacyjna BLIKIEM na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci pozwoli 
realizować program edukacyjny dla najmłodszych na temat bezpieczeństwa w sieci. 

Fundacja Uniwersytet Dzieci, z którą BLIK współpracuje od 2007 roku, rozbudza dziecięcą 
ciekawość. Upowszechnia nowoczesne metody edukacyjne: organizuje sobotnie zajęcia 
z naukowcami w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu oraz tworzy autorskie scenariusze lekcji 
w ramach Uniwersytetu Dzieci w Klasie. Dzięki swoim działaniom inspiruje i edukuje ponad 
150 tys. dzieci rocznie i pomaga w budowaniu lepszej przyszłości. 
 
O SGB 
Spółdzielcza Grupa Bankowa to 188 banków spółdzielczych i SGB-Bank S.A. Tworzymy rozbudowaną 

sieć blisko 1500 placówek, 4000 bezprowizyjnych bankomatów, mamy nowoczesną aplikację mobilną 

SGB Mobile i wygodną bankowość internetową. Do tej pory wybrało nas ponad 1,5 miliona klientów.  

Jesteśmy blisko klientów – nie tylko poprzez przejrzystą i funkcjonalną aplikację mobilną SGB Mobile. 

Unowocześniamy sposób obsługi, a nasza oferta jest dostosowana do potrzeb rynku. Dysponujemy 

pełnym zestawem płatności mobilnych: BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay.  

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami poszczególnych Oddziałów/Filii LBS w 

Strzałkowie.  

 


