
Santander - 420 zł za założenie konta osobistego
https://banklovers.pl/70zl-do-ccc-za-zalozenie-konta-w-santanderze-oraz-dodatkowe-350-zl/

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

Aby konto i karta były bezpłatne należy w danym miesiącu wykonać 1 płatność kartą oraz zasilić
konto przelewem na min. 500zł.

Dla osób poniżej 26 roku życia konto Student będzie bezpłatne po wykonaniu 1 płatności kartą.

Lista kroków do wykonania:

LIPIEC:

⬜ wypełnienie wniosku o konto oraz podanie kodu polecającego (np. 1012811863)

SIERPIEŃ:

⬜ podpisanie umowy o konto do 15.08.2021r.

⬜ wykonaj min. 1 płatności kartą lub BLIK (w sklepach lub internecie) na kwotę min. 10zł

⬜ zapewnij łączny wpływ na min. 1000zł

⬜ min. 1 raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku

⬜ wyrażenie zgody na kontakt marketingowy oraz EKK do 31.08.2021r.

⬜ odbiór vouchera na 70zł do CCC do 31.08.2021r.

WRZESIEŃ:

⬜ wykonaj min. 1 płatności kartą lub BLIK (w sklepach lub internecie) na kwotę min. 10zł

⬜ zapewnij łączny wpływ na min. 1000zł

⬜ min. 1 raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku

⬜ odbiór 100zł premii do 30.09.2021r.

PAŹDZIERNIK:

⬜ wykonaj min. 1 płatności kartą lub BLIK (w sklepach lub internecie) na kwotę min. 10zł

⬜ zapewnij łączny wpływ na min. 1000zł

⬜ min. 1 raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku

LISTOPAD:

⬜ odbiór 200zł premii do 30.11.2021r.

Promocja “Otwórz Konto, zyskaj 300 zł - edycja II”

https://banklovers.pl/70zl-do-ccc-za-zalozenie-konta-w-santanderze-oraz-dodatkowe-350-zl/


Aby otrzymać 50zł za podanie kodu polecającego:

⬜ wypełniając wniosek o konto podaj kod polecający (np. 1012811863)

⬜ do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarciu konta min. 1 raz zaloguj się do

aplikacji mobilnej banku

⬜ do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarciu konta wykonaj płatności kartą lub

BLIK na łączną kwotę 300zł (w tym 1 płatność musi być BLIK)

⬜ odbiór 50zł premii do końca miesiąca po miesiącu spełnienia powyższych

warunków

Promocja “Otwórz Konto, zyskaj 300 zł - edycja II”


