
 
Zyskaj do 580 ZŁ po założeniu Konta Jakie Chcę Santander Bank Polska + oszczędzaj na 

lokacie na 5%! 
[16.07.2022] Aktualizacja artykułu z dnia 1.07.2022 – dodatkowe 100zł do Biedronki 

Warunki zaznaczone na zielono konieczne są do spełnienie w celu otrzymania dodatkowego bonu 100zł do Biedronki. 

 

Terminarz promocji dla promocji z premią 580zł 

LIPIEC - SIERPIEŃ 2022 

 Wykonaj transakcje kartą na min. 300zł – BLIK nie wlicza się (im szybciej, tym lepiej – premia 80zł w 5 dni!) 

 Aktywuj i zaloguj się do aplikacji mobilnej Santander Mobile, 

 Dołącz do programu poleceń w bankowości internetowej lub mobilnej, podając kod polecający! 

SIERPIEŃ 2022 

 Wykonaj min. 1 transakcję kartą na kwotę min. 10zł (BLIK nie wlicza się) 

 Zapewnij wpływ na konto min. 1000zł (łącznie) 

 Zaloguj się do aplikacji mobilnej  

 Wykonaj min. 3 przelewy z aplikacji mobilnej na rachunki obce niebędące Twoją własnością (przelewy BLIK 
także się wliczają) 

WRZESIEŃ 2022 

 Wykonaj min. 1 transakcję kartą na kwotę min. 10zł (BLIK nie wlicza się) 

 Zapewnij wpływ na konto min. 1000zł (łącznie) 

 Zaloguj się do aplikacji mobilnej  

 Wykonaj min. 3 przelewy z aplikacji mobilnej na rachunki obce niebędące Twoją własnością (przelewy BLIK 
także się wliczają) 

PAŹDZIERNIK 2022 

 Wykonaj min. 1 transakcję kartą na kwotę min. 10zł (BLIK nie wlicza się) 

 Zapewnij wpływ na konto min. 1000zł (łącznie) 

 Zaloguj się do aplikacji mobilnej 

 Wykonaj min. 3 przelewy z aplikacji mobilnej na rachunki obce niebędące Twoją własnością (przelewy BLIK 
także się wliczają) 

LISTOPAD 2022 

 Wykonaj min. 3 przelewy z aplikacji mobilnej 
na rachunki obce niebędące Twoją własnością 
(przelewy BLIK także się wliczają) 

GRUDZIEŃ 2022 

 Wykonaj min. 3 przelewy z aplikacji mobilnej 
na rachunki obce niebędące Twoją własnością 
(przelewy BLIK także się wliczają) 

 
PREMIA 100zł za konto dla dziecka 
- załóż konto dla dziecka w wieku 13-17 lat poprzez swoją 
bankowość internetową do 31.07.2022 
- do 14.08.2022 nastolatek musi zalogować się do aplikacji 
mobilnej Santander oraz wykonać min. 1 transakcję kartą 
(lub BLIK) 
 

 
 
 
 
 
 
 

TERMINY WYPŁATY PREMII 
5 dni roboczych po wykonaniu transakcji kartą na pierwsze 

300zł – 80zł – bon (do wyboru m. in. Biedronka, Zalando 

itd.) (w ramach promocji „Polecam mój bank – edycja 2”) 

do 31.08.2022 – 50zł (w ramach promocji „300zł premii z kontem”) 

do 31.08.2022 – 100zł (w ramach promocji „100zł na start”) 

do 30.11.2022 – 250zł (w ramach promocji „300zł premii z 

kontem”) 

do 31.01.2023 – 100zł w formie bonu do Biedronki 
(w ramach promocji „Zakupy z kontem – edycja  III”

 


