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Santander 200 zł „Bonus 200+50 za Konto 
Jakie Chcę z dzieckiem”
Uwaga: wersja dla umów podpisanych w listopadzie

Url promocji: https://moniaki.pl/do-400-zl-w-pol-godziny-santander

Data podpisania umowy: ________________ 

Data zamknięcia konta:   ________________

Grudzień
do 25 grudnia

 złóż wniosek przez bankowość o konto dla dziecka (opcjonalne)

do 30 grudnia

 podpisz umowę o konto dla dziecka (opcjonalnie)

od dnia założenia konta do 30 grudnia

 wyraź zgodę na EKK (bankowość internetowa → ustawienia → Forma otrzymywania korespondencji)

 zgoda na kontakt drogą elektroniczną w celu marketingowym 

 zgoda na kontakt telefoniczny w celu marketingowym

o ile nie wyraziłeś tych zgód na etapie składania wniosku - sprawdź

do 31 marca 2021r
od dnia założenia konta do 31 marca

 po min. 5 płatności kartą lub BLIKiem w trzech wybranych z poniższej listy miesiącach po otwarciu konta 

                    ▢ ▢ ▢ ▢ ▢                                 ▢ ▢ ▢ ▢ ▢                              ▢ ▢ ▢ ▢ ▢

 łączny wpływ na konto min. 1000 zł w trzech miesiącach

                    ▢                                                  ▢                                              ▢   

 min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej w trzech miesiącach

                    ▢                                                  ▢                                              ▢   

nazwa 1 miesiąca: ........................    nazwa 2 miesiąca ........................ nazwa 3 miesiąca: ........................

💡 Miesiące do wyboru: listopad+grudzień+styczeń lub grudzień+styczeń+luty

Kwiecień 2021 r
do 15 kwietnia

 wypłata nagrody

Aby nie płacić za kartę
 min. 5 płatności kartą w miesiącu (ustaw to w danych karty w bankowości)

UWAGA - zmiany od 1 grudnia

 wpływ min. 500 zł
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 min. 1 płatność kartą
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