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mBank - 300 zł
Uwaga: wersja dla umów podpisanych w maju

Url promocji: https://moniaki.pl/do-650-zl-mbank-0421

Data podpisania umowy: ________________  

Data zamknięcia konta:   ________________

w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 jednorazowy wpływ min. 1000 zł

Czerwiec
od dnia podpisania umowy  do 30 czerwca

 min. 8 płatności kartą i/lub BLIKiem

▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢ 

Lipiec
od 1 lipca do 31 lipca

 min. 8 płatności kartą i/lub BLIKiem

▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢ 

 jednorazowy wpływ na konto min. 1000 zł

do 31 lipca

 wypłata I części nagrody - 50 zł

Sierpień
od 1 sierpnia do 31 sierpnia

 min. 8 płatności kartą i/lub BLIKiem

▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢ 

 jednorazowy wpływ na konto min. 1000 zł

do 20 sierpnia

 odebrać wiadomość z linkiem do uzupełnienia numeru konta do wypłaty nagrody

w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości

 uzupełnić numer eKonta na profilu eBroker

do 31 sierpnia

 wypłata II części nagrody - 50 zł

Wrzesień
 min. 8 płatności kartą i/lub BLIKiem

▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢ 

 jednorazowy wpływ na konto min. 1000 zł

do 6 września

 wypłata nagrody od eBroker - 100 zł

do 30 września
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 wypłata III części nagrody - 50 zł

Październik
do 31 października

 wypłata IV części nagrody - 50 zł

Aby nie płacić za kartę do konta
 płatność kartą na min. 350 zł/m-c
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