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Santander do 300 zł za Konto Jakie Chcę

Url promocji: https://moniaki.pl/300-gotowki-santander-0521/

Data podpisania umowy: ________________ 

Data zamknięcia konta:   ________________

Czerwiec
od 1 czerwca do 30 czerwca

 min. 5 płatności kartą lub BLIKiem na łączną kwotę min. 250 zł

        ▢ ▢ ▢ ▢ ▢

 łączny wpływ na konto min. 1000 zł 

 min. 5 logowań do aplikacji mobilnej

od dnia założenia konta do 30 czerwca

 płatności kartą/BLIKiem na min. 300 zł, z czego min. 1 płatność musi być BLIKiem

warunek do otrzymania 50 zł z programu poleceń

Lipiec
od 1 lipca do 31 lipca

 min. 5 płatności kartą lub BLIKiem na łączną kwotę min. 250 zł

        ▢ ▢ ▢ ▢ ▢

 łączny wpływ na konto min. 1000 zł 

 min. 5 logowań do aplikacji mobilnej

 min. 1 przelew natychmiastowy przez bankowość internetową

do 31 lipca

 wypłata I nagrody - 100 zł

 wypłata nagrody z programu poleceń - 50 zł

Sierpień
od 1 sierpnia do 31 sierpnia

 min. 5 płatności kartą lub BLIKiem łączną kwotę min. 250 zł

        ▢ ▢ ▢ ▢ ▢

 łączny wpływ na konto min. 1000 zł 

 min. 5 logowań do aplikacji mobilnej

 min. 1 przelew natychmiastowy przez bankowość internetową

Wrzesień
do 30 września

 wypłata II części nagrody - 150 zł

Aby nie płacić za kartę - dla osób powyżej 26 r.ż.
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 min. 1 płatność kartą lub BLIKiem/m-c

 wpływy na konto min. 500 zł
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