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Millennium 400 zł „Nowy rok z nowym kontem i 
premią do 400 zł”
UWAGA: wersja dla umów podpisanych w styczniu

Url promocji: https://moniaki.pl/400-zl-gotowki-za-millennium-konto-360-8-na-koncie-oszczednosciowym-profit/

Data podpisania umowy: ________________

Data zamknięcia konta:   ________________

W ciągu 14 dni od podpisania umowy o konto
 zapewnij wpływy na konto min. 1000 zł

W ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy 
 złóż wzór podpisu w oddziale banku -  tylko umów podpisanych na selfie

Luty
od dnia podpisania umowy do 28.02

 aktywuj aplikację mobilną i zaloguj się do niej min. 1 raz

 zrób min. 5 płatności kartą do konta lub BLIKiem (dowolna kwota)

▢     ▢     ▢     ▢     ▢     

Marzec
od 01.03 do 31.03

 wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł

 min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej

 zrób min. 5 płatności kartą do konta (dowolna kwota)

▢     ▢     ▢     ▢     ▢     

do 31.03

 wypłata I części nagrody - 200 zł

Kwiecień
od 01.04 do 30.04

 wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł

 min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej

 zrób min. 5 płatności kartą do konta (dowolna kwota)

▢     ▢     ▢     ▢     ▢     

Maj
od 01.05 do 31.05

 wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł

 min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej

 zrób min. 5 płatności kartą do konta (dowolna kwota)

▢     ▢     ▢     ▢     ▢     
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Czerwiec
do 30.06

 wypłata II części nagrody - 300 zł

Aby nie płacić za kartę do konta Millennium 360 (powyżej 26 r. ż)
 5 płatności kartą lub BLIKiem w miesiącu

Aby nie płacić za kartę do konta Millennium 360 (18-26 r. ż)
 1 płatność kartą lub BLIKiem w miesiącu
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