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mBank - 450 zł za eKonto
Uwaga: wersja dla umów podpisanych w listopadzie

Url promocji: https://moniaki.pl/promocja-ekonto-mbank-450-zl-1022

Data podpisania umowy: ________________  

Data zamknięcia konta:   ________________

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

warunek do otrzymania 100 zł za szybki wpływ i transakcje + 150 zł za wniosek na selfie/e-dowód

Grudzień
od dnia otwarcia konta do 31.12

 min. 8 płatności kartą i BLIKiem

▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢ 

warunek do otrzymania 100 zł za szybki wpływ i transakcje + 150 zł za wniosek na selfie/e-dowód

 otwórz konto Junior dla dziecka - opcjonalnie 

warunek do otrzymania 100 zł za konto Junior

Styczeń 2023 r.
od 1.01 do 31.01

 jednorazowy wpływ min. 1000 zł

 min. 8 płatności kartą i BLIKiem

▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢ 

warunek do otrzymania 50 zł za wpływ i transakcje

do 31.01

 wypłata nagród: 150 zł za konto na selfie/e-dowód, 100 zł za szybki wpływ i transakcje, 100 zł za konto Junior 

Luty 2023 r.
od 1.02 do 28.02

 min. 8 płatności kartą i BLIKiem

▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢   ▢ 

 jednorazowy wpływ na konto min. 1000 zł

warunek do otrzymania 50 zł za wpływ i transakcje

do 28.02

 wypłata nagrody - 50 zł za wpływ i transakcje

Marzec 2023 r.
do 31.03

 wypłata nagrody - 50 zł za wpływ i transakcje

Aby nie płacić za kartę do konta

https://moniaki.pl/promocja-ekonto-mbank-450-zl-1022
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 płatność kartą na min. 350 zł/m-c
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