
 

SANTANDER 750zł z kontem „Jakie Chcę” 6.2021 r. 

Data otwarcia konta (wizyty kuriera): ………………………. 

Data zamknięcia konta: ………………………. 

□ – zaznacz kwadrat przy każdym warunku, który już spełniłeś 😊 

WARUNKI DO SPEŁNIENIA: 

1. Podczas składania wniosku: 

a. Zaznacz zgody marketingowe □ 

b. Wybierz kartę MasterCard (dodatkowe 100zł premii) □ 

c. Wpisz kod polecający i zaznacz zgodę (dodatkowe 50zł premii) np. 1016666194 □ 

d. Zgódź się na EKK (wiadomości i wyciągi w formie elektronicznej) □ 

2. Do końca lipca: 

a. Podpisz umowę w obecności kuriera i jeśli wybrałeś tą opcję, dołącz kserokopie obu 

stron dowodu (najlepiej na dwóch oddzielnych kartkach – przód i tył; wszystkie 

krawędzie dokumentu muszą być widoczne) □ 

b. Wydaj kartą oraz blikiem min. 300zł – co najmniej jedna transakcja musi być z użyciem 

kodu BLIK □ 

3. W lipcu: 

a. Zasil swoje konto kwotą min. 1000zł (przelewem z innego banku, od znajomego, 

rodziny itd.) □ 

b. Zaloguj się do aplikacji mobilnej Santander Mobile □ 

c. Wykonaj min. 1 płatność kartą lub BLIKiem na min. 10zł jednorazowo (również w 

internecie) □ 

4. W sierpniu: 

a. Zasil swoje konto kwotą min. 1000zł (przelewem z innego banku, od znajomego, 

rodziny itd.) □ 

b. Zaloguj się do aplikacji mobilnej Santander Mobile □ 

c. Wykonaj min. 1 płatność kartą lub BLIKiem na min. 10zł jednorazowo (również w 

internecie) □ 

d. WYPŁATA 50zł za wpisanie kodu polecającego oraz wydanie 300zł do końca lipca □ 

e. WYPŁATA 100zł za spełnienie warunków głównej promocji w lipcu □ 

5. We wrześniu: 

a. Zasil swoje konto kwotą min. 1000zł (przelewem z innego banku, od znajomego, 

rodziny itd.) □ 

b. Zaloguj się do aplikacji mobilnej Santander Mobile □ 

c. Wykonaj min. 1 płatność kartą lub BLIKiem na min. 10zł jednorazowo (również w 

internecie) □ 

6. W październiku: 

a. WYPŁATA 200zł pozostałej premii do 31.10.2021 r. □ 

7. Czas nieokreślony (kiedy chcesz): 

a. WYPŁATA 100zł z „Bezcenne Chwile” – tylko jeśli wybierzesz kartę MasterCard! □ 

 

 

 

Powyższa lista ma charakter wyłącznie informacyjny; zastrzegamy sobie prawo do pomyłki.  


