
Santander Bank - 480 zł za założenie konta osobistego
https://banklovers.pl/580-zl-santander-kwiecien

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

Lista kroków do wykonania:
DO 30 KWIETNIA:

⬜ otwórz konto promocyjne wraz z kartą debetową Mastercard na stronie podanej w

artykule (czas na podpisanie umowy masz do 10.05.2022)

⬜ w trakcie składania wniosku zaznacz zgody marketingowe

⬜ w trakcie składania wniosku zaznacz zgody na EKK

⬜ wypełnij zgłoszenie do promocji "300 zł z kontem" (gdzie znaleźć formularz wyjaśniamy

dokładnie w artykule)

⬜ do 30 dni od otwarcia konta, zaloguj się do bankowości internetowej i dołącz do

programu poleceń, podając kod polecający. np. ten: P8A9MS

KWIECIEŃ-MAJ:

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

min. 300 zł (nie liczy się BLIK)

⬜ zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej

⬜ odbiór bonu na 80zł za polecenie do 5 dni roboczych od dnia spełnienia ww.

warunku

⬜ zapewnij łączny wpływ 500 zł [warunki bezpłatności konta i karty]

CZERWIEC:
⬜ zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej

⬜ wykonaj min. 1 płatność kartą na kwotę co najmniej 10 zł (nie liczy się BLIK)

⬜ zapewnij łączny wpływ 1000 zł

⬜ odbiór premii 100 zł za otwarcie konta do 30.06.2022 r.

LIPIEC:
⬜ zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej

⬜ wykonaj min. 1 płatność kartą na kwotę co najmniej 10 zł (nie liczy się BLIK)

⬜ zapewnij łączny wpływ 1000 zł

SIERPIEŃ:
⬜ zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej

⬜ wykonaj min. 1 płatność kartą na kwotę co najmniej 10 zł (nie liczy się BLIK)

⬜ zapewnij łączny wpływ 1000 zł

WRZESIEŃ:

⬜ odbiór premii 200 zł do 30.09.2022 r.

⬜ zapewnij łączny wpływ 500 zł [warunki bezpłatności konta i karty]

⬜ wykonaj min. 1 płatność kartą [warunki bezpłatności konta i karty]

https://banklovers.pl/480-zl-santander-kwiecien


Lista kroków dla 100 zł z Bezcennych Chwil:

NAJPÓŹNIEJ DO 30  CZERWCA:

⬜ zarejestruj się w programie Bezcenne Chwile

W ciągu 30 dni od rejestracji:

⬜ wykonaj płatności kartą na łączną kwotę 50zł (nie BLIK)

W ciągu 30 dni od wykonania płatności:

⬜ odbierz premię w wysokości 8000 punktów wymienialnych na bony o wartości

100zł

Lista kroków dla 100 zł na Allegro:

NAJPÓŹNIEJ DO 30  KWIETNIA:

⬜ wypełnij zgłoszenie do promocji "100zł za zakupy online" (gdzie znaleźć formularz

wyjaśniamy dokładnie w artykule)

MAJ:

⬜ wykonaj 3 przelewy z aplikacji (mogą być zwykłe, BLIK, do urzędu)

CZERWIEC:

⬜ wykonaj 3 przelewy z aplikacji (mogą być zwykłe, BLIK, do urzędu)

LIPIEC:

⬜ wykonaj 3 przelewy z aplikacji (mogą być zwykłe, BLIK, do urzędu)

SIERPIEŃ:

⬜ wykonaj 3 przelewy z aplikacji (mogą być zwykłe, BLIK, do urzędu)

WRZESIEŃ:

⬜ wykonaj 3 przelewy z aplikacji (mogą być zwykłe, BLIK, do urzędu)

PAŹDZIERNIK:

⬜ odbiór premii 100 zł do Allegro do 31.10.2022 r



Lista kroków dla 50 zł na Allegro za otwarcie konta dziecku:

NAJPÓŹNIEJ DO 15 MAJA:

⬜ zarejestruj do promocji "50 zł na Allegro za konto dla dziecka" (gdzie znaleźć formularz

wyjaśniamy dokładnie w artykule). Sprawdź czy masz zaznaczone zgody

marketingowe i zgodę na przesyłanie EKK

⬜ po rejestracji zaloguj się do swojej bankowości internetowej i za jej pośrednictwem złóż

wniosek o Konto Jakie Chcę dla swego dziecka wraz z dostępem do bankowości

elektronicznej. Umowa musi być podpisana online

⬜ w trakcie wypisywania formularza udziel zgody na telefoniczny i mailowy kontakt

marketingowy z Twoim dzieckiem

⬜ dla dzieci 13-17 lat podpisz dodatkowo umowę o kartę debetową

Jeśli zakładasz konto dziecku w wieku 0-12 lat, do 31 MAJA 2022 r:

⬜ zapewnij wpływ na konto Twojego dziecka o wysokości minimum 50 zł

Jeśli zakładasz konto dziecku w wieku 13-17 lat, do 31 MAJA 2022 r:

⬜ dopilnuj, by Twoje dziecko wykonało min. jedną płatność tą kartą  lub BLIKiem

CZERWIEC:

⬜ odbiór premii 50 zł do Allegro do 10.06.2022 r SMSem lub przez bankowość

internetową


