
JAK ZARABIAĆ 
NA PROMOCJACH

BANKOWYCH?

Wystarczy założyć produkt i spełnić warunki! Banki od dawna zachęcają 
klientów do zakładania kont, kart kredytowych, lokat i innych produktów 
proponując w zamian premie gotówkowe, vouchery do popularnych sklepów, 
nagrody rzeczowe czy podwyższone oprocentowanie na rachunkach 
oszczędnościowych. Jest to skuteczna i korzystna forma promowania usług 
finansowych zarówno dla banku, jak i klienta.

Znajdź najlepszą ofertę spełniającą Twoje oczekiwania, która objęta
jest promocją z atrakcyjną premią. Ponieważ większość promocji
bankowych skierowana jest wyłącznie do nowych klientów, upewnij się,
że zgodnie z zapisami regulaminu spełniasz ten warunek. 
 
Złóż wniosek o otwarcie konta lub wyrobienie karty kredytowej, a
następnie zawrzyj umowę z bankiem do końca przewidzianego w
promocji terminu. 
 
Następnie zacznij spełniać warunki aktywności (jeśli takie są). Aby nie
zapomnieć o warunkach, ustaw sobie przypomnienie w kalendarzu na
telefonie.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Warunek transakcji kartą do konta, BLIKiem, Google Pay, Apple Pay,
aplikacją mobilną lub poprzez bankowość elektroniczną banku.
Niektóre promocje wymagają po prostu konkretnej liczby wykonanych
płatności na dowolną kwotę, a niektóre jasno wskazują ich minimalną
wysokość.

Zapewnienie wpływów na konto. Niekiedy wymagana jest konkretna
kwota w ramach jednej transakcji. Jednak w większości przypadków
należy zapewnić sumę wpływów w ciągu miesiąca. Możesz spełnić
ten warunek otrzymując pensję na konto lub wykonując przelew z
innego konta (koniecznie w innym banku) - najlepiej takiego, którego
nie jesteś właścicielem.

Zalogowanie się do bankowości elektronicznej lub pobranie aplikacji
bankowej na smartfona - co ułatwi zarządzanie produktem i Twoimi
pieniędzmi.

To zależy od promocji. Najczęstsze spotykane wymagane czynności to:
 

 

 

RODZAJE AKTYWNOŚCI:

Przyznanie premii poprzedzone jest zawsze potwierdzeniem spełnienia 
warunków promocji wiadomością e-mail lub wiadomością w skrzynce 
odbiorczej bankowości elektronicznej. 
 
Sama premia, jeśli jest to 
gotówka, zostanie przekazana na rachunek konta założonego w premii. 
Jeśli to voucher do sklepu to zostanie przekazany w formie e-kodu w 
bankowości elektronicznej, smsowo lub mailowo. Jeśli to nagroda 
rzeczowa, dostarczy ją kurier lub listonosz.

ODEBRANIE PREMII

WAŻNE!

PAMIĘTAJ ŻE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z KILKU PROMOCJI NARAZ!

https://zgarnijpremie.pl/
https://zgarnijpremie.pl/

