
Santander Bank - 350 zł za założenie konta osobistego
https://banklovers.pl/zaloz-konto-osobiste-w-santander-i-odbierz-350-zl-za-kilka-aktywnosci

Data otwarcia konta: ……………..
Data zamknięcia konta: ……………..

Konto i karta będą dla Ciebie całkowicie bezpłatne jeśli wykonasz min. 1 płatność kartą oraz
zapewnisz wpływ 500 zł. Osoby poniżej 26 roku życia nie muszą spełniać warunku wpływu

Lista kroków do wykonania:
CZERWIEC/LIPIEC:

⬜ zarejestruj się w promocji najpóźniej do końca czerwca i podpisz umowę o prowadzenie

konta do 15.07.2021 r.

⬜ zaznacz zgody marketingowe (najlepiej przy otwieraniu konta)

⬜ zaznacz zgody na EKK (najlepiej przy otwieraniu konta)

⬜ w formularzu podaj kod polecający np. ten: 1012811863

LIPIEC:

⬜ zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej

⬜ wykonaj min. 1 płatność kartą lub BLIKiem na kwotę co najmniej 10 zł

⬜ zapewnij łączny wpływ 1000 zł

⬜ wykonaj płatności kartą lub BLIK na łączną kwotę min. 300 zł (w tym min. 1 musi być

płatnością BLIK)*

SIERPIEŃ:

⬜ zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej

⬜ wykonaj min. 1 płatność kartą lub BLIKiem na kwotę co najmniej 10 zł

⬜ zapewnij łączny wpływ 1000 zł

⬜ odbiór premii 50 zł w ramach programu poleceń do 31.08.2021 r.

⬜ odbiór premii 100 zł do 31.08.2021 r.

WRZESIEŃ:

⬜ zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej

⬜ wykonaj min. 1 płatność kartą lub BLIKiem na kwotę co najmniej 10 zł

⬜ zapewnij łączny wpływ 1000 zł

PAŹDZIERNIK:

⬜ odbiór premii 200 zł do 31.10.2021 r.

*Jeśli podpiszesz umowę w lipcu, to te warunki możesz spełnić do końca sierpnia. Wtedy premię 50 zł

otrzymasz we wrześniu

Promocja „Otwórz Konto, zyskaj 300 zł”

https://banklovers.pl/zaloz-konto-osobiste-w-santander-i-odbierz-350-zl-za-kilka-aktywnosci


Wpływy:

ze swojego konta / konta znajomych w innym banku

łączna suma wszystkich wpływów

wpłatomat

wpłata gotówki w oddziale

Płatności:

fizyczne kartą (również zbliżeniowo)

kartą w internecie

za pośrednictwem Google Pay / Apple Pay

przez pośredników, jak np. BLIK

Promocja „Otwórz Konto, zyskaj 300 zł”


