Alior Bank - do 960 zł za założenie konta osobistego
https://banklovers.pl/hit-zgarnij-az-do-960-zlotych-w-rok-za-zalozenie-konta-w-alior-banku
Data otwarcia konta: ……………..
Data zamknięcia konta: ……………..
Dla osób poniżej 26 lat konto będzie bezwarunkowo darmowe.
Osoby w wieku powyżej 26 lat muszą wykonać co miesiąc płatności kartą na łączną kwotę 300 zł
i zapewnić jednorazowy wpływ na konto min. 1500 zł, aby konto i karta były bezpłatne

Lista kroków do wykonania:
DO 30 KWIETNIA:

⬜ wypisując wniosek o konto zaznacz zgody marketingowe
⬜ otwórz konto wraz z kartą debetową (do 30 dni od rejestracji w promocji)
Aby otrzymać bonus za płatność za bilety/parkingi/autostrady oraz za posiadanie produktu
kredytowego należy również spełnić warunki wpływu 1500 zł, wykonać płatności na 300 zł oraz
zalogować się do aplikacji.

MAJ:

⬜ zapewnij wpływ na łączną kwotę 1500 zł
⬜ wykonaj płatności na kwotę min. 300 zł
warunki warte 20 zł/m-c
⬜ zaloguj się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej
⬜ warunek wart max. 20 zł/m-c (równowartość wydanej kwoty): wykonaj minimum jedną płatność
na dowolną kwotę używając aplikacji mobilnej w ramach usługi Bilety i parking lub Płatność za
Autostrady

⬜ warunek wart 20 zł/m-c: posiadaj aktywny produkt kredytowy (pożyczkę, kredyt, kartę kredytową,
limit odnawialny) bez przeterminowanego zadłużenia
⬜ warunek wart max. 20 zł/m-c (1% zwrotu od całej kwoty): płać za zakupy w sklepach
stacjonarnych używając Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay oraz usługi BLIK

Promocja „Bankuj i zyskuj z kontem”

CZERWIEC:

⬜ zapewnij wpływ na łączną kwotę 1500 zł
⬜ wykonaj płatności na kwotę min. 300 zł
⬜ zaloguj się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej
⬜ wykonaj minimum jedną płatność na dowolną kwotę używając aplikacji mobilnej w ramach usługi
Bilety i parking lub Płatność za Autostrady
⬜ posiadaj aktywny produkt kredytowy (pożyczkę, kredyt, kartę kredytową, limit odnawialny) bez
przeterminowanego zadłużenia
⬜ płać za zakupy w sklepach stacjonarnych używając Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay
oraz usługi BLIK (1% zwrotu od całej kwoty)
⬜ odbiór wypracowanego bonusu 20zł / 40zł / 60zł / 80zł do końca miesiąca

LIPIEC:

⬜ zapewnij wpływ na łączną kwotę 1500 zł
⬜ wykonaj płatności na kwotę min. 300 zł
⬜ zaloguj się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej
⬜ wykonaj minimum jedną płatność na dowolną kwotę używając aplikacji mobilnej w ramach usługi
Bilety i parking lub Płatność za Autostrady
⬜ posiadaj aktywny produkt kredytowy (pożyczkę, kredyt, kartę kredytową, limit odnawialny) bez
przeterminowanego zadłużenia
⬜ płać za zakupy w sklepach stacjonarnych używając Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay
oraz usługi BLIK (1% zwrotu od całej kwoty)
⬜ odbiór wypracowanego bonusu 20zł / 40zł / 60zł / 80zł do końca miesiąca

SIERPIEŃ:

⬜ zapewnij wpływ na łączną kwotę 1500 zł
⬜ wykonaj płatności na kwotę min. 300 zł
⬜ zaloguj się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej
⬜ wykonaj minimum jedną płatność na dowolną kwotę używając aplikacji mobilnej w ramach usługi
Bilety i parking lub Płatność za Autostrady
⬜ posiadaj aktywny produkt kredytowy (pożyczkę, kredyt, kartę kredytową, limit odnawialny) bez
przeterminowanego zadłużenia
⬜ płać za zakupy w sklepach stacjonarnych używając Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay
oraz usługi BLIK (1% zwrotu od całej kwoty)
⬜ odbiór wypracowanego bonusu 20zł / 40zł / 60zł / 80zł do końca miesiąca
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WRZESIEŃ:

⬜ zapewnij wpływ na łączną kwotę 1500 zł
⬜ wykonaj płatności na kwotę min. 300 zł
⬜ zaloguj się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej
⬜ wykonaj minimum jedną płatność na dowolną kwotę używając aplikacji mobilnej w ramach usługi
Bilety i parking lub Płatność za Autostrady
⬜ posiadaj aktywny produkt kredytowy (pożyczkę, kredyt, kartę kredytową, limit odnawialny) bez
przeterminowanego zadłużenia
⬜ płać za zakupy w sklepach stacjonarnych używając Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay
oraz usługi BLIK (1% zwrotu od całej kwoty)
⬜ odbiór wypracowanego bonusu 20zł / 40zł / 60zł / 80zł do końca miesiąca

PAŹDZIERNIK:

⬜ zapewnij wpływ na łączną kwotę 1500 zł
⬜ wykonaj płatności na kwotę min. 300 zł
⬜ zaloguj się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej
⬜ wykonaj minimum jedną płatność na dowolną kwotę używając aplikacji mobilnej w ramach usługi
Bilety i parking lub Płatność za Autostrady
⬜ posiadaj aktywny produkt kredytowy (pożyczkę, kredyt, kartę kredytową, limit odnawialny) bez
przeterminowanego zadłużenia
⬜ płać za zakupy w sklepach stacjonarnych używając Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay
oraz usługi BLIK (1% zwrotu od całej kwoty)
⬜ odbiór wypracowanego bonusu 20zł / 40zł / 60zł / 80zł do końca miesiąca

LISTOPAD:

⬜ zapewnij wpływ na łączną kwotę 1500 zł
⬜ wykonaj płatności na kwotę min. 300 zł
⬜ zaloguj się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej
⬜ wykonaj minimum jedną płatność na dowolną kwotę używając aplikacji mobilnej w ramach usługi
Bilety i parking lub Płatność za Autostrady
⬜ posiadaj aktywny produkt kredytowy (pożyczkę, kredyt, kartę kredytową, limit odnawialny) bez
przeterminowanego zadłużenia
⬜ płać za zakupy w sklepach stacjonarnych używając Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay
oraz usługi BLIK (1% zwrotu od całej kwoty)
⬜ odbiór wypracowanego bonusu 20zł / 40zł / 60zł / 80zł do końca miesiąca
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GRUDZIEŃ:

⬜ zapewnij wpływ na łączną kwotę 1500 zł
⬜ wykonaj płatności na kwotę min. 300 zł
⬜ zaloguj się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej
⬜ wykonaj minimum jedną płatność na dowolną kwotę używając aplikacji mobilnej w ramach usługi
Bilety i parking lub Płatność za Autostrady
⬜ posiadaj aktywny produkt kredytowy (pożyczkę, kredyt, kartę kredytową, limit odnawialny) bez
przeterminowanego zadłużenia
⬜ płać za zakupy w sklepach stacjonarnych używając Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay
oraz usługi BLIK (1% zwrotu od całej kwoty)
⬜ odbiór wypracowanego bonusu 20zł / 40zł / 60zł / 80zł do końca miesiąca

STYCZEŃ:

⬜ zapewnij wpływ na łączną kwotę 1500 zł
⬜ wykonaj płatności na kwotę min. 300 zł
⬜ zaloguj się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej
⬜ wykonaj minimum jedną płatność na dowolną kwotę używając aplikacji mobilnej w ramach usługi
Bilety i parking lub Płatność za Autostrady
⬜ posiadaj aktywny produkt kredytowy (pożyczkę, kredyt, kartę kredytową, limit odnawialny) bez
przeterminowanego zadłużenia
⬜ płać za zakupy w sklepach stacjonarnych używając Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay
oraz usługi BLIK (1% zwrotu od całej kwoty)
⬜ odbiór wypracowanego bonusu 20zł / 40zł / 60zł / 80zł do końca miesiąca

LUTY:

⬜ zapewnij wpływ na łączną kwotę 1500 zł
⬜ wykonaj płatności na kwotę min. 300 zł
⬜ zaloguj się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej
⬜ wykonaj minimum jedną płatność na dowolną kwotę używając aplikacji mobilnej w ramach usługi
Bilety i parking lub Płatność za Autostrady
⬜ posiadaj aktywny produkt kredytowy (pożyczkę, kredyt, kartę kredytową, limit odnawialny) bez
przeterminowanego zadłużenia
⬜ płać za zakupy w sklepach stacjonarnych używając Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay
oraz usługi BLIK (1% zwrotu od całej kwoty)
⬜ odbiór wypracowanego bonusu 20zł / 40zł / 60zł / 80zł do końca miesiąca
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MARZEC:

⬜ zapewnij wpływ na łączną kwotę 1500 zł
⬜ wykonaj płatności na kwotę min. 300 zł
⬜ zaloguj się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej
⬜ wykonaj minimum jedną płatność na dowolną kwotę używając aplikacji mobilnej w ramach usługi
Bilety i parking lub Płatność za Autostrady
⬜ posiadaj aktywny produkt kredytowy (pożyczkę, kredyt, kartę kredytową, limit odnawialny) bez
przeterminowanego zadłużenia
⬜ płać za zakupy w sklepach stacjonarnych używając Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay
oraz usługi BLIK (1% zwrotu od całej kwoty)
⬜ odbiór wypracowanego bonusu 20zł / 40zł / 60zł / 80zł do końca miesiąca

KWIECIEŃ:

⬜ zapewnij wpływ na łączną kwotę 1500 zł
⬜ wykonaj płatności na kwotę min. 300 zł
⬜ zaloguj się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej
⬜ wykonaj minimum jedną płatność na dowolną kwotę używając aplikacji mobilnej w ramach usługi
Bilety i parking lub Płatność za Autostrady
⬜ posiadaj aktywny produkt kredytowy (pożyczkę, kredyt, kartę kredytową, limit odnawialny) bez
przeterminowanego zadłużenia
⬜ płać za zakupy w sklepach stacjonarnych używając Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay
oraz usługi BLIK (1% zwrotu od całej kwoty)
⬜ odbiór wypracowanego bonusu 20zł / 40zł / 60zł / 80zł do końca miesiąca

MAJ:

⬜ odbiór wypracowanego bonusu 20zł / 40zł / 60zł / 80zł do końca miesiąca

Promocja „Bankuj i zyskuj z kontem”

