
 
Odbierz 480zł łatwej do zdobycia premii po założeniu Konta Jakie Chcę Santander i 

oszczędzaj na 7% + nawet 300zł zwrotu za rachunki! 
Artykuł z dnia 2 stycznia 2023 

 

Terminarz promocji 

STYCZEŃ - LUTY 2023 

 Dołącz do programu poleceń w bankowości internetowej lub mobilnej, podając kod polecający w ciągu 
maksymalnie 30 dni od otwarcia konta – im szybciej, tym lepiej! 

 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, 

LUTY 2022 

 Zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej 

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

MARZEC 2022 

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

 Zapewnij wpływ na konto min. 1000zł (łącznie) 

 Zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej 

KWIECIEŃ 2023 

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

 Zapewnij wpływ na konto min. 1000zł (łącznie) 

 Zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej 

MAJ 2023 

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

 Zapewnij wpływ na konto min. 1000zł (łącznie) 

 Zaloguj się min. 1 raz do aplikacji mobilnej 
 

Warunki uzyskania dodatkowego vouchera (100zł bon Sodexo): 

Wykonaj min. 3 przelewy na telefon BLIK przez aplikację mobilną Santander w miesiącach:  

 Luty 

 Marzec 

 Kwiecień 

 Maj 

 Czerwiec 

Koniecznie zarejestruj się najpierw w ofercie poprzez formularz na stronie promocji (do 31.01.2023). 

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 3”) 

do 31.03.2023 – 100zł (w ramach promocji „Twoje konto z premią 300zł – edycja III”) 

do 30.06.2023 – 200zł (w ramach promocji „Twoje konto z premią 300zł – edycja III”) 

do 31.07.2023 – 100zł (w ramach promocji „100zł z kontem – edycja III”) 


