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Santander do 480 zł nagród za Konto Jakie Chcę
Uwaga: wersja dla umów podpisanych w sierpniu

Url promocji: https://moniaki.pl/promocja-konto-santander-300-zl-0822/

Data podpisania umowy: ________________ 

Data zamknięcia konta:   ________________

W ciągu 30 dni od podpisania umowy
 zaloguj się do bankowości i podaj kod polecenia osoby polecającej, aby odebrać nagrodę z programu poleceń

Sierpień
do 31.08

 wypełnij formularz przystąpienia do promocji 100 zł na zakupy - edycja II (dotyczy wniosków złożonych od 08.08 do 31.08)

Wrzesień
od 01.09 do 30.09

 wpływy na konto w łącznej wysokości min. 1000 zł

 min. 2 płatności kartą, każda na jednorazową kwotę min. 10 zł

 ▢ ▢

 min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej

od dnia podpisania umowy do 30.09

 płatności kartą na łączną kwotę min. 300 zł

warunek do uzyskania nagrody z programu poleceń

 zaloguj się do bankowości i załóż Cel Oszczędnościowy Końcówki Transakcji

warunek do uzyskania nagrody 100 zł do Biedronki

 wypłata I części nagrody - 50 zł za założenie konta

Październik
od 01.10 do 31.10

 wpływy na konto w łącznej wysokości min. 1000 zł

 min. 2 płatności kartą, każda na jednorazową kwotę min. 10 zł

 ▢ ▢

 min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej

Listopad
od 01.11 do 30.11

 wpływy na konto w łącznej wysokości min. 1000 zł

 min. 2 płatności kartą, każda na jednorazową kwotę min. 10 zł

 ▢ ▢

 min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej

Grudzień
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do 31.12

 wypłata II części nagrody - 250 zł

Styczeń 2023
do 31.01

 odłóż na Celu Oszczędnościowym metodą Końcówki Transakcji min. 50 zł

Luty 2023
do 28.02

 wysyłka nagrody bon 100 zł do Biedronki w bankowości lub sms-em

Aby nie płacić za konto i kartę (dla osób powyżej 26 r.ż)
 wpływ min. 500 zł/m-c oraz

 min. 1 płatność kartą lub BLIKiem/m-c

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