
Santander Bank - 350 zł za założenie konta osobistego
https://banklovers.pl/santander-da-ci-350zl-za-zalozenie-u-nich-konta-i-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:
DO 31 STYCZNIA 2022:

⬜ wypełnij wniosek o konto promocyjne wraz z kartą debetową Mastercard na stronie

podanej w artykule (na podpisanie umowy masz czas do 10.02.2022)

⬜ w trakcie składania wniosku zaznacz zgody marketingowe

⬜ w trakcie składania wniosku zaznacz zgody na EKK

⬜ w formularzu podaj kod polecający np. ten: 1012811863

⬜ zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej

STYCZEŃ/LUTY:

⬜ do końca kolejnego miesiąca po otwarciu konta wykonaj płatności kartą na łączną kwotę

min. 300 zł

LUTY:

⬜ zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej

⬜ wykonaj min. 1 płatność kartą w sklepie lub internecie

⬜ zapewnij łączny wpływ 1000 zł

⬜ odbiór premii 100 zł za otwarcie konta do 28.02.2022 r.

MARZEC:

⬜ zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej

⬜ wykonaj min. 1 płatność kartą w sklepie lub internecie

⬜ zapewnij łączny wpływ 1000 zł

⬜ odbiór premii 50 zł za użycie kodu polecającego do 31.03.2022 r.

KWIECIEŃ:

⬜ zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej

⬜ wykonaj min. 1 płatność kartą w sklepie lub internecie

⬜ zapewnij łączny wpływ 1000 zł

MAJ:

⬜ odbiór premii 200 zł do 31.05.2022 r.

https://banklovers.pl/santander-da-ci-350zl-za-zalozenie-u-nich-konta-i-kilka-aktywnosci/


Lista kroków dla 6800 punktów w Bezcennych Chwilach:

Po założeniu konta osobistego:

⬜ zarejestruj kartę Mastercard w programie Bezcenne Chwile

W ciągu 30 dni kalendarzowych:

⬜ wykonaj kartą płatności na min. 25 zł (może być kilka mniejszych płatności)

Do 60 dni roboczych licząc od wykonania warunków promocji:

⬜ odbierz 6800 punktów wymiennych na 100 zł do Circle K

Lista kroków dla 100 zł do Biedronki:

NAJPÓŹNIEJ DO 28 LUTEGO:

⬜ dodaj cel „Końcówki transakcji” w aplikacji Santander mobile lub po zalogowaniu w

Santander Internet

NAJPÓŹNIEJ DO 30 CZERWCA:

⬜ odłóż w ramach tego celu minimum 50 zł - miej tę kwotę zostawioną na celu aż do

momentu wydania nagrody

LIPIEC:

⬜ odbierz 100 zł w bonie do Biedronki do 31.07.2022r

https://bezcennechwile.mastercard.pl/rejestracja-1

