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Alior Bank "Bankuj i zyskuj z kontem"
Url promocji: https://moniaki.pl/do-960-zl-w-promocji-alior-0321/

Data podpisania umowy: ________________ 

Data zamknięcia konta:   ________________

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

 min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

 łączny wpływ na konto min. 1500 zł w każdym miesiąc

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢ 

 płatności kartą na min. 300 zł miesięcznie

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢   

warunki do uzyskania comiesięcznego zwrotu za aktywności 20 zł/m-c

 zakup biletów/parkingu/przejazdu autostradą przez aplikację mobilną

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

warunki do uzyskania comiesięcznego zwrotu za bilety max. 20 zł/m-c

 posiadanie produktu kredytowego w banku

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

warunki do uzyskania comiesięcznego zwrotu za produkt kredytowy 20 zł/m-c

nazwa 4 miesiąca: ........................    nazwa 5 miesiąca ........................ nazwa 6 miesiąca: ........................

 min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

 łączny wpływ na konto min. 1500 zł w każdym miesiącu

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

 płatności kartą na min. 300 zł miesięcznie

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢ 

warunki do uzyskania comiesięcznego zwrotu za aktywności 20 zł/m-c

 zakup biletów/parkingu/przejazdu autostradą przez aplikację mobilną

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

warunki do uzyskania comiesięcznego zwrotu za bilety max. 20 zł/m-c

 posiadanie produktu kredytowego w banku

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

warunki do uzyskania comiesięcznego zwrotu za produkt kredytowy 20 zł/m-c
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nazwa 7 miesiąca: ........................    nazwa 8 miesiąca ........................ nazwa 9 miesiąca: ........................

 min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

 łączny wpływ na konto min. 1500 zł w każdym miesiącu

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

 płatności kartą na min. 300 zł miesięcznie

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

warunki do uzyskania comiesięcznego zwrotu za aktywności 20 zł/m-c

 zakup biletów/parkingu/przejazdu autostradą przez aplikację mobilną

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

warunki do uzyskania comiesięcznego zwrotu za bilety max. 20 zł/m-c

 posiadanie produktu kredytowego w banku

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

warunki do uzyskania comiesięcznego zwrotu za produkt kredytowy 20 zł/m-c

nazwa 10 miesiąca: ........................    nazwa 11 miesiąca ........................ nazwa 12 miesiąca: ........................

 min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

 łączny wpływ na konto min. 1500 zł w każdym miesiącu

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

 płatności kartą na min. 300 zł miesięcznie

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

warunki do uzyskania comiesięcznego zwrotu za aktywności 20 zł/m-c

 zakup biletów/parkingu/przejazdu autostradą przez aplikację mobilną

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

warunki do uzyskania comiesięcznego zwrotu za bilety max. 20 zł/m-c

 posiadanie produktu kredytowego w banku

                                   ▢                                                       ▢                                                     ▢

warunki do uzyskania comiesięcznego zwrotu za produkt kredytowy 20 zł/m-c

Aby nie płacić za konto i kartę
 jednorazowy wpływ min. 1500 zł/m-c

 płatności kartą na min. 300 zł/m-c
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