
Santander Bank - 380 zł za założenie konta osobistego
https://banklovers.pl/santander-380zl-za-konto

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

Lista kroków do wykonania:
DO 31 SIERPNIA:

⬜ otwórz konto promocyjne wraz z kartą debetową (najlepiej Mastercard) na stronie

podanej w artykule (czas na podpisanie umowy masz do 10.09.2022)

⬜ w trakcie składania wniosku zaznacz zgody marketingowe

⬜ w trakcie składania wniosku zaznacz zgody na EKK

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

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

SIERPIEŃ-WRZESIEŃ:

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

min. 300 zł (nie liczy się BLIK)

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

warunku

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

⬜ wykonaj min. 2 płatności kartą na kwotę co najmniej 10 zł każda (nie liczy się BLIK)

⬜ zapewnij łączny wpływ 1000 zł

⬜ odbiór premii 50 zł za otwarcie konta do 30.09.2022 r.

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

⬜ wykonaj min. 2 płatności kartą na kwotę co najmniej 10 zł każda (nie liczy się BLIK)

⬜ zapewnij łączny wpływ 1000 zł

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

⬜ wykonaj min. 2 płatności kartą na kwotę co najmniej 10 zł każda (nie liczy się BLIK)

⬜ zapewnij łączny wpływ 1000 zł

GRUDZIEŃ:

⬜ odbiór premii 250 zł do 31.12.2022 r.

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

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

https://banklovers.pl/santander-380zl-za-konto


Lista kroków dla 100 zł do Biedronki:

NAJPÓŹNIEJ DO 31 SIERPNIA:

⬜ *zarejestruj się na stronie promocji wypełniając formularz (dane jakimi posłużysz się

podczas rejestracji muszą być takie same jak te, których użyjesz podczas wnioskowania o

konto)

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

Santander Internet

NAJPÓŹNIEJ DO 30 WRZEŚNIA:

⬜ aktywuj w panelu bankowości internetowej cel oszczędnościowy, który nazywa się

„Końcówki transakcji”

NAJPÓŹNIEJ DO 31 STYCZNIA 2023:

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

momentu wydania nagrody

LUTY 2023:

⬜ odbierz 100 zł w bonie do Biedronki do 28.02.2023r

*zarejestruj się jak najszybciej, bo ilość bonusu jest ograniczona!


