
 
Zyskaj 480 zł po założeniu Konta Jakie Chcę Santander + 5,5% na Lokacie Mobilnej! + do 

300 zł zwrotu za rachunki! 
[AKTUALIZACJA z dnia 08.08.2022] Artykuł z dnia 2 sierpnia 2022 

 

Terminarz promocji – dla kont otwartych po 7.08.2022 

DO 31 SIERPNIA 2022 

 Zarejestruj się w promocji „100zł na zakupy – edycja II” na stronie promocji 

SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 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! 

WRZESIEŃ 2022 

 Wykonaj min. 2 transakcje kartą na kwotę min. 10zł każda (BLIK nie wlicza się) 

 Zapewnij wpływ na konto min. 1000zł (łącznie) 

 Zaloguj się do aplikacji mobilnej 

 W usługach Santander online dodaj jeden dowolny cel w ramach usługi Moje Cele i wybierz metodę 
oszczędzania „Końcówki transakcji” 

PAŹDZIERNIK 2022 

 Wykonaj min. 2 transakcje kartą na kwotę min. 10zł każda (BLIK nie wlicza się) 

 Zapewnij wpływ na konto min. 1000zł (łącznie) 

 Zaloguj się do aplikacji mobilnej  

LISTOPAD 2022 

 Wykonaj min. 2 transakcje kartą na kwotę min. 10zł każda (BLIK nie wlicza się) 

 Zapewnij wpływ na konto min. 1000zł (łącznie) 

 Zaloguj się do aplikacji mobilnej  

DO 31 STYCZNIA 2023 

 Odłóż w ramach tego celu oszczędnościowego, metodą oszczędzania „Końcówki transakcji” minimum 50 zł 

 

 

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 30.09.2022 – 50zł (w ramach promocji „300zł za aktywne bankowanie”) 

do 31.12.2022 – 250zł (w ramach promocji „300zł za aktywne bankowanie”) 

do 28.02.2023 – 100zł w formie bonu do Biedronki (w ramach promocji „100zł na zakupy – edycja II”) 

 
 


