
 

Santander Bank - 200 zł za założenie konta osobistego 
https://banklovers.pl/wez-premie-od-santander/ 

 
Data otwarcia konta: …………….. września 2020 r. 
Data zamknięcia konta: …………….. 
 

Aby konto i karta były bezpłatne należy wykonać 5 płatności kartą miesięcznie na dowolną 
kwotę 

 
Lista kroków do wykonania: 

Do 30 WRZEŚNIA: 

⬜ Wypełnij wniosek o konto podany w treści artykułu i podpisz umowę o konto osobiste 

⬜ zaznacz zgody marketingowe 

⬜ zaznacz zgody na EKK 

 WRZESIEŃ:  PAŹDZIERNIK: 

⬜ wpływ 1000 zł 

⬜ 5 płatności kartą lub BLIKiem 

⬜ 1 logowanie do aplikacji mobilnej 

⬜ wpływ 1000 zł 

⬜ 5 płatności kartą lub BLIKiem 

⬜ 1 logowanie do aplikacji mobilnej 

PAŹDZIERNIK: LISTOPAD:  

⬜ wpływ 1000 zł 

⬜ 5 płatności kartą lub BLIKiem 

⬜ 1 logowanie do aplikacji mobilnej 

⬜ wpływ 1000 zł 

⬜ 5 płatności kartą lub BLIKiem 

⬜ 1 logowanie do aplikacji mobilnej 

LISTOPAD:  GRUDZIEŃ:  

⬜ wpływ 1000 zł 

⬜ 5 płatności kartą lub BLIKiem 

⬜ 1 logowanie do aplikacji mobilnej 

⬜ wpływ 1000 zł 

⬜ 5 płatności kartą lub BLIKiem 

⬜ 1 logowanie do aplikacji mobilnej 

 
LUTY: 

⬜ odbiór bonusu 200 zł do 15.02.2021 r. 

  

Promocja „Mam konto z premią 200 zł” 

https://banklovers.pl/wez-premie-od-santander/


 

 

Aby odebrać punkty o wartości 50 zł za polecenie, to dodatkowo: 

Do 30 WRZEŚNIA: 

⬜ otwórz konto promocyjne wraz z kartą 

⬜ w formularzu podaj kod polecający (np. ten: 1012811863) 

Do 31 PAŹDZIERNIKA: 

⬜ wykonaj płatności kartą na min. 300 zł w tym min. jedna płatność BLIKiem 

⬜ zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej 

LISTOPAD: 

⬜ otrzymasz kod uprawniający do 3400 punktów o wartości 50 zł do 30.11.2020 r.  

DO 28 LUTEGO: 

⬜ zarejestruj kartę Santandera w programie Bezcenne Chwile i wpisz otrzymany kod 

w celu wykorzystania nagrody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpowiedzi: 

● aby zgarnąć cały bonus 250 zł wykonaj obydwie listy kroków 
● przelew na Twoje nowe konto możesz wykonać ze swojego konta w innym banku, ale musi 

być jednorazowy, 
● wszystkie płatności mogą być wykonane w 1 dzień na dowolną kwotę 
● jeśli chcesz jednocześnie spełnić warunek darmowej karty i warunek promocji, to wybieraj 

płatności kartą (nie BLIKiem) 
 

Promocja „Mam konto z premią 200 zł” 


