
 

BNP PARIBAS 420zł z kontem „Otwarte na Ciebie” 10.2021 r. 

Data otwarcia konta (wizyty kuriera/weryfikacji selfie): ………………………. 

Data zamknięcia konta: ………………………. 

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

WARUNKI DO SPEŁNIENIA: 

1. Podczas zakładania konta: 

a. Zaznacz wszystkie zgody marketingowe □ 

b. Wybierz kartę do konta (polecamy „Kartę Otwartą na Dzisiaj” – jest bezpłatna) □ 

2. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku (rejestracji w promocji): 

a. Aktywuj swoją kartę w aplikacji i zrób nią min. 1 transakcję na dowolną kwotę w ciągu 30 

dni od złożenia wniosku, nie później niż 15 listopada □ 

3. W listopadzie: 

a. Wykonaj min. 1 przelew tradycyjny na dowolną kwotę □ 

4. W grudniu 2021 r.: 

a. Wydaj kartą, kodami BLIK oraz telefonem łącznie min. 300 zł □ 

b. Wykonaj min. 2 transakcje kodami BLIK (również w internecie) □ □ 

c. Zasil swoje konto kwotą min. 1000 zł (np. przelewem z innego konta) □ 

d. WYPŁATA 20 zł do Costa Coffee □ 

e. WYPŁATA 50 zł na Allegro □ 

5. W styczniu 2022 r.: 

a. Wydaj kartą, kodami BLIK oraz telefonem łącznie min. 300 zł □ 

b. Wykonaj min. 2 transakcje kodami BLIK (również w internecie) □ □ 

c. Zasil swoje konto kwotą min. 1000 zł (np. przelewem z innego konta) □ 

6. W lutym 2022 r.: 

a. Wykonaj min. 2 transakcje kodami BLIK (również w internecie) □ □ 

b. Zasil swoje konto kwotą min. 1000 zł (np. przelewem z innego konta) □ 

c. WYPŁATA 100 zł przelewem na Twoje konto osobiste □ 

d. WYPŁATA 150 zł na Allegro □ 

7. W marcu 2022 r.: 

a. WYPŁATA 100 zł na Allegro najpóźniej 31.03.2022 r. □ 

 

Wskazówki:  

- Przelewu 1000zł możesz dokonać ze swojego konta w innym banku. 😊 

- Wymagany przelew tradycyjny możesz zrobić na swoje konto w innym banku – nie ma minimalnej 

kwoty, a więc wystarczy że wyślesz symboliczny grosz. 😉 

 

 

 

 

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


