
Bank Citi Handlowy - 550 zł za założenie konta osobistego
https://banklovers.pl/citi-konto-550-zl-sierpien

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

Karta i konto są dla Ciebie bezwarunkowo bezpłatne.

Lista kroków do wykonania:

DO 30 WRZEŚNIA:
⬜ otwórz konto promocyjne wyrażając wszystkie zgody marketingowe

⬜ do 10 dni od otwarcia konta podpisz regulamin promocji (elektronicznie lub przy kurierze)

DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA:
⬜ wykonaj min. 3 transakcji BLIK na łączną kwotę 300zł (liczą się płatności i przelewy BLIK)

⬜ odbierz 50zł za zgody do 31.10.2022 r..

DO KOŃCA LISTOPADA:
⬜ zapewnij min. 1 wpływ z tytułu wynagrodzenia w wysokości min. 2000 zł lub wykonaj za

pośrednictwem modułu Citi Kantor zlecenia walutowe na łączną kwotę 2000 PLN lub jej

równowartość w innej walucie

⬜ odbierz 150 zł do 30.11.2022 r.

DO KOŃCA GRUDNIA:
⬜ odbierz 150 zł za aktywności do 31.12.2022 r.
⬜ odbierz 100 zł za spełnienie wszystkich warunków promocji do 31.12.2022 r

Lista kroków dla bonusu 2x5000 punktów w Bezcennych Chwilach:

DO 30 WRZEŚNIA:
⬜ zarejestruj się w programie Bezcenne Chwile

⬜ wykonaj pierwszą płatność na co najmniej 100 zł (za jednym razem) w jednym z tych sklepów:

Empik, SMYK, RTV EURO AGD, Intersport

⬜ wykonaj drugą płatność na co najmniej 100 zł (za jednym razem) w jednym z tych sklepów

(innym niż przy płatności pierwszej): Empik, SMYK, RTV EURO AGD, Intersport

Do 31 dni od dnia spełnienia warunków:
⬜ odbierz 5000 punktów o wartości 50zł za pierwszą płatność

⬜ odbierz 5000 punktów o wartości 50zł za drugą płatność

Promocja „Do 450zł z Citikontem”

https://banklovers.pl/citi-konto-450-zl-sierpien


Lista kroków do wykonania - 8000 punktów w Bezcennych Chwilach:

DO 9 PAŹDZIERNIKA:

⬜ zarejestruj kartę Mastercard w Programie Bezcenne Chwile

DO 30 DNI OD REJESTRACJI:

⬜ wykonaj płatności kartą lub kartą wirtualną w aplikacji PeoPay na łączną wartość 50zł

DO 45 DNI OD SPEŁNIENIA WARUNKU:

⬜ odbiór 8 000 punktów z Bezcennych Chwil o wartości 100zł

Promocja „Do 450zł z Citikontem”


