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BNP Paribas 450 zł do Biedronki “Grilluj z 
bankiem”
Url promocji: https://moniaki.pl/promocje-bankowe-bnp-450-zl-kody-do-biedronki

Data podpisania umowy: ________________

Data zamknięcia konta:   ________________

Czerwiec
do 19.06

 nadaj PIN do karty - zrób to nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania

od 01.06 do 30.06

 min. 1 przelew z konta przez bankowość lub aplikację 

Lipiec
od 01.07 do 31.07

 płatności kartą na łączną kwotę min. 250 zł

 wpływy na konto w łącznej kwocie min. 1000 zł

 min. 5 przelewów z konta przez bankowość lub aplikację 

▢     ▢     ▢     ▢     ▢     

do 31.07

 wysyłka I nagrody smsem -150 zł do Biedronki

Sierpień
od 01.08 do 31.08

 płatności kartą na łączną kwotę min. 250 zł

 wpływy na konto w łącznej kwocie min. 1000 zł

 min. 5 przelewów z konta przez bankowość lub aplikację 

▢     ▢     ▢     ▢     ▢     

Wrzesień
od 01.09 do 30.09

 płatności kartą na łączną kwotę min. 250 zł

 wpływy na konto w łącznej kwocie min. 1000 zł

 min. 5 przelewów z konta przez bankowość lub aplikację 

▢     ▢     ▢     ▢     ▢     

Październik
do 31.10

 wysyłka II nagrody - 300 zł do Biedronki

Aby nie płacić za kartę (powyżej 26 r. ż)
 min. 3 płatności kartą miesięcznie
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