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Zasady rozliczeń punktów bonusowych
Zgodnie z Regulaminem Programu Fast50Club paragraf 6 https://fast50club.pl/club/regulamin
wypłata punktów bonusowych za rekomendacje następuje na żądanie Uczestnika, poprzez wybranie
stosownej opcji "Wypłać" w Panelu Uczestnika.
Polecenie "Wypłać" jest aktywowane dopiero w momencie uzyskania minimalnej liczby punktów
bonusowych, czyli większej niż 100 punków. Aktywacja opcji "Wypłać" jest uruchamiana przez
Organizatora po weryfikacji zgromadzonej liczby Punktów Bonusowych w cyklu miesięcznym do 25
dnia każdego miesiąca, następującym po miesiącu, w którym doszło do skutecznego polecenia.
Po otrzymaniu zlecenia wypłaty środków zgromadzonych na koncie Uczestnika Programu,
Organizator realizuje wypłaty w cyklach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca.

Tabela Bonusów
Punkty Aktywności
Nazwa

Punkty

Równowartość

pierwsze polecenie

10 pkt

0

udział w promocji Comperia Bonus 5

55 pkt

55 PLN

wypełnienie ankiety motoryzacyjnej

6 pkt

0

wypełnienie ankiety świątecznej

3 pkt

0

wypełnienie ankiety Internet

6 pkt

0

wypełnienie ankiety filmowej

4 pkt

0

wypełnienie ankiety telekomunikacyjnej

8 pkt

0

wypełnienie ankiety sylwestrowej

3 pkt

0

wypełnienie ankiety mieszkaniowej

7 pkt

0

20 pkt

0

wypełnienie ankiety Zakupy w sieci

7 pkt

0

wypełnienie ankiety AGD

8 pkt

0

wypełnienie ankiety Sporty zimowe

5 pkt

0

wypełnienie ankiety Twoja opinia o Fast50Club
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Dodanie zdjęcia profilowego

80 pkt

0

Uzupełnienie/potwierdzenie województwa

80 pkt

0

100 pkt

0

Uzupełnienie/potwierdzenie płci

20 pkt

0

Uzupełnienie/potwierdzenie daty urodzenia

40 pkt

0

100 pkt

0

1 pkt

0

Uzupełnienie/potwierdzenie numeru telefonu

Uzupełnienie/potwierdzenie adresu
Ocena artykułu

Punkty Poleceń
Nazwa – Comperia Bonus 5

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

15 pkt

15 PLN

Punkty

Równowartość

NJU Mobile. Punkty przyznawane są za złożenie
zamówienia, po bezpośrednim wejściu na formularz
oferty. Prowizja naliczana tylko w przypadku nowego
klienta. Regulamin produktu dostępnym na stronie
Partnera. Oferta dostępna od 18.11.2015 r.

50 pkt

50 PLN

Nazwa – Neostrada dla nowego i aktualnego klienta

Punkty

Równowartość

Neostrada dla nowego i aktualnego klienta. Punkty
przyznawane są za każde złożone zamówienie przez

50 pkt

50 PLN

Promocja Comperia Bonus 5 – dostępna od 06.11.2015
r. do 14.12.2015 r.
Skuteczne polecenie promocji Comperia Bonus 5
następuje wtedy, gdy odbiorca rekomendacji spełni
warunki promocji określone w regulaminie tej promocji i
otrzyma gwarantowany bonus. Regulamin promocji
„Comperia Bonus 5” dostępny tutaj https://comperiabonus.pl/AliorBank/regulamin/
Nazwa – Comperia Ubezpieczenia, ubezpieczenia
komunikacyjne.
Punkty naliczone są za wykonie kalkulacji i zakupienie
polisy. Punkty naliczane będą w przypadku klienta,
którzy zawrze umowę z ubezpieczycielem dotyczącej
ubezpieczenia rocznego OC/AC. Oferta dostępna od
18.11.2015 r.
Nazwa – NJU Mobile
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stałego/obecnego klienta. Regulamin produktu dostępny
na stronie partnera. Oferta dostępna od 18.11.2015 r.
do 1.01.2016 r.
Nazwa – ING Bank Śląski - Otwarte Konto
Oszczędnościowe

Punkty

Równowartość

ING Bank Śląski - Otwarte Konto Oszczędnościowe.
Punkty naliczane są za założenie konta
oszczędnościowego. Punkty naliczane tylko w przypadku
nowego klienta nie posiadającego żadnego produktu
banku obecnie i w przeszłości - klient nie mógł także
wnioskować o produkt banku (nie znajduje się w bazach
banku). Regulamin produktu dostępnym na stronie
Banku. Oferta dostępna od 18.11.2015 r.

50 pkt

50 PLN

Nazwa – BGŻOptima - Lokata terminowa "bezkarna"

Punkty

Równowartość

Lokata terminowa banku BGŻOptima. Punkty naliczone
są za założenie lokaty przez nowego klienta. Punkty
naliczane tylko w przypadku nowego klienta. Nowy klient
to klient który:
- zawrze umowy dotyczącą otwarcia lokaty (saldo 1000
zł + zanotowanie na nowo otwartej lokacie (przelew do
30 dni roboczych od otwarcia produktu/podpisania
umowy)
- w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
zawierania Umowy Ramowej dotyczącej Lokaty
Bankowej BGŻOptima nie był posiadaczem żadnego
produktu Banku BGŻOptima. Regulamin produktu
dostępnym na stronie Banku. Oferta
dostępna od 18.11.2015 r. do 1.01.2016 r. oraz od
1.04.2016

50 pkt

50 PLN

Nazwa – Raiffeisen - Karta kredytowa Class&Club

Punkty

Równowartość

Karta kredytowa World MasterCard Class&Club z
pakietem korzyści: wysokie rabaty i oferty specjalne,
nagrody w Programie World Mastercard Rewards,
wygodne raty w karcie, 2 000 punktów na start
wymienne na 5 biletów do Cinema City. Regulamin
dostępny na stronie Banku. Punkty naliczane tylko w
przypadku nowego klienta (klient który w ciągu
ostatnich 12 miesięcy nie wnioskował i nie posiadał w
tym banku żadnego rachunku osobistego/rozliczeniowooszczędnościowego).Oferta dostępna od 10.11.2015 r.

100 pkt

100 PLN

Nazwa - Bank BPH - Lokata Nowy Gatunek w pakiecie

Punkty

Równowartość

Nowy Gatunek lokaty w pakiecie z aktywnym kontem.
Oferta dla klientów, którzy założą jedno z trzech kont
osobistych: Lubię to! Konto, Kapitalne Konto albo

50 pkt

50 PLN
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Maksymalne Konto. Oprocentowanie 4% w skali roku dla
zasilających konto. 6-miesięczny okres depozytu. Kwota
lokaty od 1 000 zł do 10 000 zł. Punkty poleceń
naliczane są tylko w przypadku nowego klienta. Punkty
naliczane tylko w przypadku nowego klienta nie
posiadającego żadnego produktu banku obecnie i w
przeszłości - klient nie mógł także wnioskować o produkt
banku (nie znajduje się w bazach banku).Oferta
dostępna od 25.11.2015 r. do 31.12.2015 r.
Nazwa - BIZ Bank - Konto Active dla firm
Prowadzenie konta i karta do konta za 0 zł bez gwiazdek
i haczyków, atrakcyjne oprocentowanie rachunku
bieżącego do 4%, bezpłatne przelewy internetowe,
bezpłatne wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą,
ZUS i US zawsze za darmo, darmowe założenie
dodatkowego konta walutowego, dostęp do nowoczesnej
Bankowości Internetowej i Mobilnej BIZonline. Oferta
dostępna od 2.12.2015 r. do 31.01.2016 r.
Nazwa - NC+ Święta
Warunki oferty: NC+ w ofercie na święta z tabletem za
1 zł na start, CANAL+ do 5 miesięcy w prezencie,
internet od Orange 40 GB na rok za darmo, usługa
Multiroom na rok bez opłat, możliwość złożenia
zamówienia on-line. Oferta dostępna od 7.12.2015 r. do
31.12.2015 r. , od 26.01.2016 r. do 31.01.2016 r.
Nazwa - SuperGrosz.pl - Pożyczka
Warunki oferty: pierwsza pożyczka do 1 000 zł za
darmo, przy drugiej i kolejnych pożyczkach wartość
pożyczki wzrasta nawet do 3 000 zł, nie jest wymagane
potwierdzenie dochodów, SuperGrosz weryfikuje klienta
w Biurze Informacji Gospodarczej, Biurze Informacji
Kredytowej, Rejestrze Dłużników ERIF, a także
potwierdza tożsamość na podstawie konta bankowego.
Prowizja naliczana za udzieloną pożyczkę. Prowizja
naliczana tylko w przypadku nowego klienta. Oferta
dostępna od 8.12.2015 r. do 15.01.2016 r. oraz od
7.04.2016
Nazwa - Walutomat
Warunki oferty: najtańsza wymiana walut w Internecie,
trzy proste kroki wymiany, wszystkie operacje i
transakcje w Walutomacie są chronione szyfrowaniem
danych oraz zabezpieczone kodami SMS, darmowe
konto w Walutomacie z szybką rejestracją.
Prowizja naliczana za rejestrację z której zostanie

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

40 pkt

40 PLN
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wykonana transakcja walutowa. Prowizja naliczana tylko
w przypadku nowego klienta. Z jednego adresu IP może
zostać złożony tylko jeden, unikalny wniosek na
powyższy produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie. Oferta dostępna od 28.12.2015 r.
do 31.01.2016 r.
Nazwa - Raiffeisen Polbank - Wymarzone Konto
Osobiste
Warunki oferty: promocja 100 dni darmowej dostawy, 0
zł za prowadzenie konta, 0 zł za wypłaty we wszystkich
bankomatów w Polsce, 0 zł za wpłaty gotówki w
oddziale, 0 zł za 1 wypłatę miesięcznie w oddziale,
oprocentowanie środków na koncie rosnące wraz ze
wzrostem salda. Prowizja naliczana tylko w przypadku
nowego klienta. Punkty naliczane tylko w przypadku
nowego klienta (klient który w ciągu ostatnich 12
miesięcy nie wnioskował i nie posiadał w tym banku
żadnego rachunku osobistego/rozliczeniowooszczędnościowego). Z jednego adresu IP może zostać
złożony tylko jeden, unikalny wniosek na powyższy
produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać zliczone
poprawnie. Oferta dostępna od 28.12.2015 r.
Nazwa - Travelist
Warunki oferty: pierwszy polski klub travelowy, oferty
turystyczne najlepszych hoteli nawet do 70% taniej,
rejestracja z podaniem adresu e-mail, oferty
ograniczone czasowo. Rozliczenie za każde złożone
zamówienie. Prowizja naliczana tylko w przypadku
nowego klienta. Z jednego adresu IP może zostać
złożony tylko jeden, unikalny wniosek na powyższy
produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać zliczone
poprawnie. Oferta dostępna od 30.12.2015 r do
31.01.2016 r.
Nazwa - BlaBlaCar
Warunki oferty: serwis społecznościowy łączący
kierowców dysponujących wolnymi miejscami w swoich
samochodach z pasażerami podróżującymi w tę samą
stronę, ponad 2 miliony podróżujących osób miesięcznie,
przyjazne, ekonomiczne i efektywne podróżowanie po
całej Europie, dostępność w 13 krajach europejskich.
Punkty naliczane są tylko w przypadku nowego klienta.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Oferta dostępna
od 5.01.2016 r. do 31.03.2016 r.
Nazwa - Bank Zachodni WBK - Konto Godne Polecenia

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

40 pkt

40 PLN

Punkty

Równowartość

5 pkt

5 PLN

Punkty

Równowartość
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Warunki oferty: oprocentowanie środków na koncie do
kwoty 4000 zł – 4% w skali roku, środki powyżej 4000 zł
– 1% w skali roku, opłata miesięczna za kartę 0 zł w
okresie trwania promocji, brak opłat za prowadzenie
konta, 0 zł za przelewy internetowe w systemie Elixir, 0
zł za zlecenie stałe i polecenie zapłaty, system
bankowości elektronicznej oraz aplikacja mobilna
BZWBK24. Punkty naliczane są za sprzedaż konta i
dokonanie
min. 1 płatności kartą debetową w okresie max. 60 dni
od daty uruchomienia konta. Punkty naliczane tylko w
przypadku nowego klienta nie posiadającego żadnego
produktu banku obecnie i w przeszłości - klient nie mógł
także wnioskować o produkt banku (nie znajduje się w
bazach banku). Oferta dostępna od 5.01.2016 r. do
27.04. 2016 r.
Nazwa - Dom Maklerski BOŚ - Konto Maklerskie
Warunki: podpisując umowę ramową z DM BOŚ klient
uzyskuje dostęp do
atrakcyjnych usług dodatkowych, instrumentów
finansowych oraz pochodnych notowanych na GPW,
rachunków maklerskich IKE oraz IKZE, platformy
BossaFX umożliwiającej inwestowanie w kontrakty OTC,
supermarketu funduszy inwestycyjnych Bossafund,
dostęp do rynków zagranicznych miedzy innymi z
NASDAQ, NYSE, LSE, Frankfurt Xetra, umowa może być
zawierana w oddziałach firmy lub za pomocą kuriera,
warunkiem naliczenia punktów jest dokonanie transakcji
o wartości
min. 1000 PLN. Punkty naliczoną są za uruchomienie
konta maklerskiego. Punkty naliczane tylko w przypadku
nowego klienta nie posiadającego żadnego produktu
banku obecnie i w przeszłości - klient nie mógł także
wnioskować o produkt banku (nie znajduje się w bazach
banku). Oferta dostępna od 12.01.2016 do 12.04.2016
r.
Nazwa - Hapi - Szybka pożyczka
Warunki: Maksymalna kwota pożyczki wynosi 7 500 zł.
Możliwość uzyskania pożyczki w 15 minut. Dostępna bez
zaświadczeń, wystarczy dowód osobisty. Pożyczka
dostępna nawet na 24 miesiące. Elastyczny system
dogodnych rat. Pieniądze na Twoim koncie w 15 minut.
Punkty naliczane są tylko w przypadku nowego
klienta.Oferta dostępna od 21.01.2016 do 17.04.2016 r.
Nazwa - Alior Bank - Konto internetowe
Warunki: Konto Internetowe ZEROzłotowe w Alior Banu,

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN
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Bezpłatne prowadzenie rachunku, 0 zł za kartę debetową
- przy 100zł transakcji miesięcznie, 4% na promocyjnej
lokacie 2-miesięcznej, 0 zł za przelewy internetowe.
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta nie
posiadającego żadnego produktu banku obecnie i w
przeszłości - klient nie mógł także wnioskować o produkt
banku (nie znajduje się w bazach banku). Umowa musi
być zawarta w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
Transakcja kartą w ciągu 60 dni od umowy. Użytkownik
nie mógł być nigdy wcześniej klientem Banku w tym
również T-Mobile Usługi Bankowe. Umowa musi być
zawarta w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Transakcja
kartą w ciągu 60 dni od umowy. Oferta dostępna od
25.01.2016
Nazwa - Vivus.pl

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Nazwa - Idea Bank - Lokata Happy Plus

Punkty

Równowartość

Warunki: atrakcyjne oprocentowanie 3,25% w skali
roku, kwota lokaty od 10 000,01 zł do 100 000 zł, krótki
okres depozytu - tylko 3 miesiące, produkt wyłącznie dla
nowych klientów. Punkty naliczane są za nowych
klientów Idea Banku, którzy podpiszą umowę z bankiem
o produkt "Lokata Happy Plus" i zasilą go kwotą min. 10
000,01 zł w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy.
Punkty polecenia za wniosek przyznane będzie pod
warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą
PRAWIDŁOWE i na ich podstawie BANK SKONTAKTUJE
się z klientem, który POTWIERDZI zainteresowanie
produktem. Punkty polecenia przyznane będą tylko za
wniosek z danymi , które do tej pory nie znajdowały się
w bazie Idea Bank i LionsBank, tj. rozliczenie nastąpi
tylko za nowego klienta. Nowy Klient to osoba która:
nigdy nie była klientem Banku, ani nigdy wcześniej nie
wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada ani nie posiadał
ani nie wnioskował o inne produkty Banku. Lead liczony
jest jako efekt postclick.
Lokatę Happy może założyć tylko Klient, który nie
aplikował wcześniej o lokatę. KONIECZNE OPŁACENIE
LOKAT/YOferta dostępna od 03.02.2016 do 28.02.2016

100 pkt

100 PLN

Nazwa - Orange

Punkty

Równowartość

Warunki: Pierwsza pożyczka do 1600 zł za darmo,
Wygodny i łatwy sposób przedłużenia terminu spłaty,
Pieniądze na koncie nawet w 15 minut. Punkty naliczane
są tylko za nowego klienta. Punkty naliczone są za
udzieloną pożyczkę. Oferta dostępna od 26.01.2016 do
28.02.2016 r.
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Warunki: nowoczesne telefony w Smart Planie LTE już
od 1 zł, pakiety minut, SMSów i Internetu w ramach
wybranych abonamentów, usługi dodatkowe do
poszczególnych planów taryfowych, dla przenoszących
numer abonament za 0 zł przez 6 miesięcy. Punkty
zostaną naliczone za każdą nowo podpisaną umowę,
przedłużenie umowy lub migrację. Oferta dostępna od
19.02.2016 do 29.04.2016 r.

75 pkt

75 PLN

Punkty

Równowartość

15 pkt

15 PLN

Punkty

Równowartość

75 pkt

75 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Nazwa - Eurobank

Punkty

Równowartość

Warunki: gwarantowane oprocentowanie stałe 3% w
skali roku na pierwsze 3 miesiące, odsetki płatne z góry,

100 pkt

100 PLN

Nazwa - Virgin Mobile - dodatkowe 29 zł doładowania
gratis
Warunki: Dodatkowe doładowanie o wartości 29 zł
obowiązuje tylko przy skorzystaniu z oferty w
Fast50Club, dotyczy pakietu #BEZLIMITU.
Gratisowe doładowanie 29 zł dotyczy numeru, który się
zamówiło. Zamówiony numer zostaje przesłany Pocztą
Polską na wskazany adres. Numer należy aktywować
według instrukcji. Od momentu aktywacji dodatkowe
doładowanie można wykorzystywać przez kolejne 30 dni.
Doładowanie można wykorzystać na usługi niedostępne
w ofercie #BEZLIMITU, czyli na: mmsy, dodatkowy
internet, połączenia poza Polskę, połączenia na numery
stacjonarne. Oferta dostępna od 19.02.2016 do
10.04.2016 r.
Nazwa - Orange - Gorące oferty
Warunki: 6 miesięcy za 0 zł dla przenoszących numer,
nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci
komórkowych za 49,99 zł miesięcznie w ofercie z
telefonem, 2 razy więcej Internetu. Punkty zostaną
naliczone za każdą nowo podpisaną umowę,
przedłużenie umowy lub migrację. Oferta dostępna od
19.02.2016 do 29.04.2016 r.
Nazwa - Play
Warunki: Smartfon z abonamentem
FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO. Play - Samsung
Galaxy S6 (229 zł na start / abonament 129,99
zł/miesiąc). HTC Desire 820 (159 zł na start, abonament
79,99 zł/miesiąc. Sony Xperia M4 Aqua (139 zł na start,
abonament - 69,99 zł/miesiąc) Punkty naliczane są
tylko za nowego lub migrującego Klienta, który
skorzysta z tej oferty. Oferta dostępna od 19.02.2016 do
29.04.2016 r.
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możliwość zyskania atrakcyjnej premii po odnowieniu
lokaty na kolejne 3 miesiące, minimalna kwota lokaty
już od 200 zł, a maksymalna aż do 30 000 zł, produkt
dostępny dla klientów, którzy założą konto classic, active
lub prestige. WARUNKI: Punkty naliczane za każdą
założoną lokatę. Lokata 3-miesięczna z
oprocentowaniem stałym 3% w skali roku dla kwoty od
200 zł do 30 000 zł dla Klientów, którzy nie posiadali
konta od 12 miesięcy przed przystąpieniem do promocji i
w czasie jej trwania zawrą Umowę Konta w pakiecie
Classic, Active, Prestige. Klient może założyć jedną
Lokatę w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy Konta,
ale nie później niż w ostatnim dniu trwania promocji.
Oferta dostępna od 24.02.2016 do 31.03.2016 r.
Nazwa - Bank Millennium - Konto 360°

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Nazwa - Citi Handlowy - Karta kredytowa Simplicity

Punkty

Równowartość

Warunki: 0 zł opłaty rocznej za kartę, 0 zł za
powiadomienia SMS, 0 zł za powiadomienia o braku
spłaty karty, z kartą Citi Simplicity masz do 56 dni
okresu bezodsetkowego, bez opłaty za karty dodatkowe
oraz bez opłaty za naklejkę zbliżeniową PayPass. Punkty
naliczane za uruchomienie karty kredytowej. Punkty
naliczane tylko w przypadku nowego klienta (klient,
który aktualnie nie posiada produktów w Citi Handlowy,
w przeszłości mógł być klientem banku). Oferta
dostępna od 2.02.2016 do 29.02.2016

200 pkt

200 PLN

Warunki: bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
nowoczesna Karta Millennium Visa Konto 360° za 0zł,
darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i
za granicą, dostęp do konta przez internet 24/7,
bezpieczna i intuicyjna aplikacja mobilna. WARUNKI:
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta nie
posiadającego żadnego produktu banku obecnie i w
przeszłości - klient nie mógł także wnioskować o produkt
banku (nie znajduje się w bazach banku). Oferta
dostępna od 29.02.2016 do 29.04.2016 r.
Nazwa - Idea Bank - Lokata terminowa Happy
Warunki: lokata HAPPY na 3 miesiące, oprocentowanie
4%,, założenie lokaty nawet w 5 min, już od 1 000 zł.
Punkty naliczane są za nowego klienta Idea Banku, który
podpisze umowę z bankiem o produkt "Lokata Happy" i
zasili go kwotą min. 1 000zł w ciągu 5 dni od daty
zawarcia umowy. Nowy Klient to osoba która wnioskuje
po raz pierwszy o produkt Banku, nie posiada, nie
posiadała ani nie wnioskowała o inne produkty Banku.
Oferta dostępna od 01.03.2016
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Nazwa - Virgin & Raiffeisen Polbank

Punkty

Równowartość

Warunki: Oferta Pakiet #BEZLIMITU w Virgin Mobile +
smartfon Samsung + karta kredytowa Raiffeisen
Polbank), Oferta dedykowana dla nowych Klientów.
Definicja nowego Klienta: Nowy Klient dla banku nie
posiadający Karty Kredytowej w tym banku. Klient może
posiadać inne produkty banku. Oferta dostępna od
8.03.2016 do 19.06.2016 r.

100 pkt

100 PLN

Nazwa - Raiffeisen Polbank - Lokata Mobilna

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

75 pkt

75 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Warunki: oprocentowanie 2,6 % w skali roku, kwota
lokaty od 1 000 do 10 000 PLN, czas trwania lokaty 3
miesiące, Lokata Mobilna jest produktem
nieodnawialnym zakładanym poprzez aplikację mobilną,
Punkty naliczane są za założenie lokaty.
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta
(klient który w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie
wnioskował i nie posiadał w tym banku żadnego
rachunku osobistego/rozliczeniowo-oszczędnościowego)
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie. Status "w trakcie
rozliczenia" pojawi się na koncie użytkownika po
pierwszym kliknięciu w przycisk "Wyślij wniosek". Oferta
dostępna od 15.03.2016 do 29.04.2016 r.
Nazwa - mBank - Konto mBiznes
Warunki: Rachunek firmowy mBiznes w promocji ze
zwrotem nawet 900 zł na ZUS, 0 zł za prowadzenie
przez 12 miesięcy, 0 zł za przelewy do ZUS i US, 0 zł za
księgowość online, 0 zł za wypłatę gotówki z
bankomatów i wpłaty gotówki w 950 wpłatomatach, 0 zł
za 5 pierwszych przelewów internetowych w miesiącu.
Punkty naliczane są za podpisanie umowy na otworzenie
konta mBiznes. Prowizja naliczana tylko w przypadku
nowego klienta, który nie znajduje się w bazie Banku. Z
jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie. Oferta dostępna od
1.04.2016 do 15.04.2016 r.
Nazwa - Orange - Huawei ShotX
Warunki: Huawei ShotX w taryfie Smart Plan LTE za
89,99 zł/mc, nielimitowane rozmowy , SMS-y i MMS-y
do wszystkich sieci, 5 GB internetu w telefonie za
darmo, dodatkowe 5 GB za 10 zł, kolejne 5 GB za 10 zł,
potem darmowy internet LTE do 100 GB. Punkty zostaną
naliczone za każdą nowo podpisaną umowę,
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przedłużenie umowy lub migrację. Oferta dostępna od
19.02.2016 do 29.04.2016 r.
Nazwa - Deutsche Bank - Konto Maklerskie
Warunki: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0,19%
prowizji od transakcji na akcjach przez internet, wniosek
o otwarcie rachunku do wypełnienia online. Punkty
naliczane za poprawne wypełnienie wniosku zakończone
dotarciem do strony podziękowania. Z jednego adresu IP
może zostać złożony tylko jeden, unikalny wniosek na
powyższy produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie. Oferta tylko dla nowych klientów
Deutsche Bank (osoba która wnioskuje po raz pierwszy o
produkt Banku, nie posiada, nie posiadała ani nie
wnioskowała o inne produkty Banku). Oferta dostępna
od 12.04.2016 r.
Nazwa - Bank BPH - Lubię to! Konto
Warunki: Punkty naliczane za założenie konta. Punkty
naliczane są tylko w przypadku nowego klienta. Z
jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie. Uczestnikami oferty
mogą być osoby fizyczne, które:
1) w dniach od 13 kwietnia 2016 r. do dnia 31 maja
2016 r. (włącznie z tymi datami) złożą wniosek
internetowy o Konto na stronie www.bph.pl, oraz
2) na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt 1,
podpiszą Umowę o Konto
3) w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie
będą posiadaczami/ współposiadaczami rachunku
oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku. Oferta
dostępna od 26.04.2016 r. do 11.05.2016 r.
Nazwa - Comperia Ubezpieczenia - Rekrutacja
Warunki: Punkty naliczane są za 2 etap rekrutacji, czyli
zaproszenie kandydata na spotkanie po rozmowie
telefonicznej. Pierwszy etap to rozmowa telefoniczna.
Drugi etap to spotkanie w siedzibie firmy. Jeśli
rekomendowana przez Ciebie osoba zostanie zaproszona
na spotkanie i weźmie udział w drugim etapie rekrutacji
zapłacimy Ci 50 zł. Bonus zostanie wypłacony
niezależnie od wyniku spotkania. Oferta dostępna od
27.04.2016 r.
Nazwa - BGŻ BNP Paribas - iKONTO
WARUNKI: Punkty naliczane za założenie konta. UWAGI:
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN
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(osoba, która nigdy nie korzystała z produktów BNP
Paribas - nie dotyczy BGŻ Optima). Z jednego adresu IP
może zostać złożony tylko jeden, unikalny wniosek na
powyższy produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie. Oferta dostępna od 16.05.2016 r. do
30.95.2016 r.
Nazwa - Expander - Obligacje Banku Pocztowego 4,5%

Punkty

Równowartość

WARUNKI
Prowizja naliczana za założone konto maklerskie oraz
złożony i opłacony zapis na obligacje Banku Pocztowego.
Oferta obligacji jest skierowana do klientów
detalicznych, nie obejmuje zaś wyspecjalizowanych
klientów instytucjonalnych (fundusze, banki, OFE, etc.)
natomiast inne podmioty gospodarcze są dopuszczone
do zakupu. Co ważne – z puli gwarantowanej (bez
redukcji) każdy klient ma gwarancję nabycia obligacji na
kwotę 30 tys. zł. Pula opiewa na 30 mln zł. Pozostałe 20
mln zł objęte jest proporcjonalną redukcją. Prowizja
naliczana tylko w przypadku nowego klienta. Z jednego
adresu IP może zostać złożony tylko jeden, unikalny
wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski mogą nie
zostać zliczone poprawnie. Oferta dostępna od
30.05.2016 r. do 3.06.2016 r.

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Nazwa – Aasa Pożyczki

Punkty

Równowartość

WARUNKI Punkty naliczane tylko w przypadku nowego
klienta, który wcześniej nie wnioskował i nie korzystał z
produktów banku. Z jednego adresu IP może zostać

100 pkt

100 PLN

Nazwa – Comperia Bonus 6
WARUNKI Punkty przyznawanie są za założenie konta i
spełnienie warunków promocji Comperia Bonus 6: W
celu złożenia wniosku konieczne jest wyrażenie zgody na
zwolnienie banku z tajemnicy bankowej. Ta czynność
umożliwi przekazanie nam przez bank danych
potrzebnych do wypłaty nagrody oraz wyrażenie w
Banku zgody na otrzymywanie informacji handlowej
drogą elektroniczną oraz nie zgłosić sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w celach marketingowych.
Warunkiem przyznania bonusu 100 zł oraz punktów
polecenie w Fast50Club jest dokonanie do 31.08 roku
sześciu płatności bezgotówkowych kartą płatniczą,
płatności BLIK lub płatności telefonem z otwartego w
promocji Konta.
W promocji nie mogą wziąć udziału osoby aktualnie
będące klientami Banku Zachodniego WBK lub takie
które korzystały z usług tej instytucji po 1 stycznia 2015
roku. Oferta dostępna od 1.06.2016 do 30.06.2016 r.
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złożony tylko jeden, unikalny wniosek na powyższy
produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać zliczone
poprawnie. Oferta dostępna od 20.05.2016 r.
Nazwa – ING Bank Śląski - Konto z Lwem Direct

Punkty

Równowartość

WARUNKI Punkty naliczane za założenie konta
bankowego. Punkty naliczane są tylko w przypadku
nowego klienta. Nowym klientem jest osoba, która nigdy
wcześniej nie wnioskowała i nie posiadała konta
osobistego (ROR) lub/i Konta Oszczędnościowego. Z
jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie. Oferta dostępna od
13.06.2016 r.

100 pkt

100 PLN

Nazwa – T-Mobile - Gwarancja Najniższej Ceny

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Nazwa – Santander Consumer Bank - Wygodna Lokata

Punkty

Równowartość

WARUNKI
Punkty naliczane za założenie lokaty. Promocja dotyczy
również aktualnych klientów banku.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie. Oferta dostępna od
15.06.2016 r. do 17.06.2016 r.

120 pkt

120 PLN

Nazwa – e-Lokata na Nowe Środki

Punkty

Równowartość

90 pkt

90 PLN

Punkty

Równowartość

15 pkt

15 PLN

WARUNKI
Punkty naliczane za sprzedaż nowego numeru lub
przeniesienie numeru z innej sieci.
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek. Oferta dostępna od 17.06.2016 r.

WARUNKI
Punkty naliczane są za nowego klienta. Nowy klient to
osoba która nie posiada obecnie żadnego produktu w
banku. Jeśli klient w przeszłości posiadał produkt w
banku i zamknął go, jest traktowany jak nowy klient. Z
jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie. Oferta dostępna od
15.06.2016 r. do 17.06.2016 r.
Nazwa – energomat.pl
WARUNKI
Punkty naliczane za poprawne wypełnienie formularza
rejestracyjnego przez osobę realnie zainteresowaną
produktem oraz potwierdzenie danych podczas rozmowy
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z call center i podpisanie umowy. Punkty naliczane tylko
w przypadku nowego klienta. Z jednego adresu IP może
zostać złożony tylko jeden, unikalny wniosek na
powyższy produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie. Oferta dostępna od 22.06.2016 r.
Nazwa – Eurobank - Konto Prestige
WARUNKI
Punkty naliczane za założone konto, zamknięty wniosek
na każdym kroku (założenie konta w placówce, przez
kuriera, przez Internet). Punkty naliczane tylko w
przypadku nowego klienta. Z jednego adresu IP może
zostać złożony tylko jeden, unikalny wniosek na
powyższy produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie. Oferta dostępna od 23.06.2016 r.
Nazwa – PKO Bank Polski - Konto dla Młodych

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

80 pkt

80 PLN

WARUNKI

Punkty naliczane za Użytkownika, który podał
poprawne dane osobowe oraz podpisze umowę o
otwarcie konta, a także wykona w ciągu 60 dni od
daty otwarcia konta przynajmniej jednej transakcji
bezgotówkowej kartą wydaną do rachunku głównego.
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta,
który wcześniej nie posiadał produktów w banku.
Statusy wniosków przy tym produkcie zmieniają się z
opóźnieniem. Z jednego adresu IP może zostać
złożony tylko jeden, unikalny wniosek na powyższy
produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać zliczone
poprawnie.
Oferta dostępna od 01.07.2016 r.
Nazwa – PKO Bank Polski - Konto za ZERO
WARUNKI

Punkty naliczane za Użytkownika, który podał
poprawne dane osobowe oraz podpisze umowę o
otwarcie konta, a także wykona w ciągu 60 dni od
daty otwarcia konta przynajmniej jednej transakcji
bezgotówkowej kartą wydaną do rachunku głównego.
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta,
który wcześniej nie posiadał produktów w banku.
Statusy wniosków przy tym produkcie zmieniają się z
opóźnieniem. Z jednego adresu IP może zostać
złożony tylko jeden, unikalny wniosek na powyższy
produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać zliczone
poprawnie.
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Oferta dostępna od 01.07.2016 r.
Nazwa – Credit Agricole - Konto osobiste z premią 250 zł

Punkty

Równowartość

70 pkt

70 PLN

Punkty

Równowartość

125 pkt

125 PLN

Punkty

Równowartość

150 pkt

150 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

WARUNKI

Punkty naliczane są za podpisanie umowy o konto
osobiste w placówce banku lub za pośrednictwem
kuriera.
Warunkiem otrzymania bonusu 250 zł przez osobę
zakładającą konto jest podpisanie umowy w placówce
banku.
Oferta dostępna od 12.07.2016 r.
Nazwa – Orange Światłowód - nawet 600 MB/s
WARUNKI

Punkty naliczane są za sfinalizowaną sprzedaż usługi
Internet Światłowód. Rozliczenie za sprzedaż usługi w
miejscu spełniającej warunki instalacji.Rozliczenie za
każdego użytkownika, który jeszcze nie skorzystał z
usługi Internet Światłowód w Orange.
Oferta dostępna od 12.07.2016 r.
Nazwa – Idea Bank - Konto Firma To Ja z debetem
WARUNKI

Punkty naliczane są za pełny, poprawnie wypełniony
przez nowego klienta wniosek, pod warunkiem, że w
ciągu 30 dni od wysłania formularza zostanie
podpisana umowa z bankiem.Nowy Klient to taki,
który do momentu złożenia dyspozycji o założenie
konta Firma To Ja, jako osoba fizyczna i/lub jako
osoba fizyczna prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą:
- nie zawarł z Idea Bankiem umowy o produkt
finansowy,
- nie złożył wniosku o otwarcie żadnego produktu
finansowego,
- nie ulokował środków na żadnym produkcie
finansowym w Idea Banku.
Oferta dostępna od 12.07.2016 r.
Nazwa – Idea Bank - Konto Oszczędnościowe ZOŚKA PRO
WARUNKI

Wynagrodzenie przyznawane będzie za nowego
Klienta, który w ciągu 30 dni po złożeniu wniosku
aktywował Konto ZOŚKA PRO. Nowy Klient to taki,
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który do momentu złożenia dyspozycji o założenie
konta ZOŚKA PRO:
- nie zawarł z Idea Bankiem umowy o produkt
finansowy
- nie złożył wniosku o otwarcie żadnego produktu
finansowego
- nie ulokował środków na lokacie w Idea Banku
Jest to produkt, który będzie rozliczany z opóźnieniem
ze względu na 30 dni oczekiwania na aktywację
konta.
Oferta dostępna od 12.07.2016 r.
Nazwa – Deutsche Bank - Konto dbNET

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

250 pkt

250 PLN

Punkty

Równowartość

70 pkt

70 PLN

WARUNKI

Punkty naliczane są za poprawnie uzupełniony
wniosek, na podstawie którego wypełniona została
umowa, a komplet dokumentów został odesłany do
banku.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Oferta dostępna od 22.07.2016 r.
Nazwa – Bank SMART - SMART Konto
WARUNKI

Punkty naliczane są za założenie konta osobistego
oraz za zalogowanie do bankowości internetowej
przynajmniej 1 raz w ciągu 3 miesięcy od daty
założenia wniosku.
Z oferty mogą korzystać obecni klienci banku.
Oferta dostępna od 22.07.2016 r.
Nazwa – Raiffeisen Polbank - Wygodna karta kredytowa Visa
WARUNKI

Punkty naliczane są za założenie karty kredytowej.
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta
(nowy Klient to taki który nie posiadał konta w Banku
po 1.01.2015r. oraz przez ostatnie 6 miesięcy nie
posiadał żadnej karty kredytowej Banku). Z jednego
adresu IP może zostać złożony tylko jeden, unikalny
wniosek na powyższy produkt.
Oferta dostępna od 25.07.2016 r.
Nazwa – BGŻ BNP Paribas - iKONTO
WARUNKI
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Punkty naliczane za założenie konta.
Punkty naliczane w przypadku klienta, który nie
posiadał konta w BGŻ BNP Paribas po 15 czerwca
2015 r. Z jednego adresu IP może zostać złożony
tylko jeden, unikalny wniosek na powyższy produkt.
Kolejne wnioski mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Oferta dostępna od 02.08.2016 r. do 05.08.2016 r.
Nazwa – Raiffeisen Polbank - Wygodna karta kredytowa
Visa
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta
(nowy Klient to taki który nie posiadał konta w Banku po
1.01.2015 r. oraz przez ostatnie
6 miesięcy nie posiadał żadnej karty kredytowej
Banku).nZ jednego adresu IP może zostać złożony tylko
jeden, unikalny wniosek na powyższy produkt.
Punkty naliczane są za założenie karty kredytowej.

Punkty

Równowartość

Udział
225 pkt

Udział
225 PLN

Polecenie 50
pkt

Polecenie
50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

100 pkt

100 PLN

Punkty

Równowartość

Okres trwania oferty: 2016.07.25 - 2016.09.30
Nazwa – Bank SMART - SMART Konto
Punkty naliczane są za założenie konta osobistego oraz
za zalogowanie do bankowości internetowej
przynajmniej 1 raz w ciągu 3 miesięcy od daty założenia
wniosku. Z oferty mogą korzystać obecni klienci banku.
Okres trwania oferty:2016.09.22 - 2016.10.31
Nazwa – Deutsche Bank - Konto dbNET
Punkty naliczane są za poprawnie uzupełniony wniosek,
na podstawie którego wypełniona została umowa, a
komplet dokumentów został odesłany do banku.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek. Lokatę online mogą założyć tylko nowi
klienci, którzy nie posiadają konta w Deutsche Bank.
Okres trwania oferty: 2016.08.24 - 2016.09.01
Nazwa – MasterCard - Viaubuy Prepaid
Punkty naliczane za zamówienie karty i opłacenie jej w
terminie 42 dni od złożenia zamówienia.
Rozliczenie za każdą sprzedaż karty MasterCard.
Okres trwania oferty: 2016.08.17 - 2016.08.31
Nazwa – Konto oszczędnościowe
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Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów banku
czyli osób, które nie posiadają w tej chwili żadnego
aktywnego produktu w banku. Z jednego adresu IP
może zostać złożony tylko jeden unikalny wniosek.
Punkty przyznawane są za uruchomione konto
oszczędnościowe i spełnienie wszystkich wymaganych
warunków (otworzenie Konta
Oszczędnościowego i ustawienie do niego wyciągu
elektronicznego, podpisanie Umowy o Bankowości
Elektronicznej oraz wyrażenie zgód marketingowych dla
banku). Oprocentowane 2,5 % obowiązuje przy
uruchomieniu samego Konta oszczędnościowego.
Oprocentowane 2,8 % obowiązuje przy uruchomieniu
Konta oszczędnościowego i Konta osobistego.

75 pkt

75 PLN

Punkty

Równowartość

Udział:
100 pkt

Udział:
100 PLN

Polecenie:
50 pkt

Polecenie:
50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Okres trwania oferty: 2016.08.10 - 2016.08.11
Nazwa – Konto dla młodych PKO BP z bonusem
100zł

Skuteczny udział w promocji Konto dla
Młodych PKO BP z bonusem 100zł
następuje wtedy, gdy użytkownik jest
zarejestrowany w Fast50Club i założy
„konto dla młodych z bonusem 100zł od
Comperia.pl” korzystając z opcji
Udziału w ofercie.
W przypadku polecenia oferty osobie nie
zarejestrowanej w Fast50Club i
spełnienia wymagań promocji osoba
polecająca dostaje 50zł.
Promocja konto dla młodych PKO BP z
bonusem 100zł – dostępna od 02.09.2016r
do 30.09.2016r.
Nazwa – Comperia Bonus 7

Podstawą do uzyskania punktów od
Fast50Club jest założenie od 1 do 10
lokat o łącznej wartości przynajmniej
10 000 zł.
Należy dokonać tego za pośrednictwem
promocji Comperia Bonus, w okresie
określonym na stronie promocji.
Uczestnikiem nie może być osoba, która
w okresie od 14 maja 2015 r. do 24
października 2016 r. posiadała rachunek
bankowy Konto Jedyne założony w banku
Toyota Bank Polska.
Promocja Comperia Bonus 7 – dostępna od
25.10.2016r do 30.11.2016r.

18

Zapraszamy na serwisy: Comperia.pl eHipoteka.com.pl Autoa.pl Banki.pl Kontoteka.pl
ComperiaLead.pl ComperiaAgent.pl TELEPOLIS.PL
Nazwa – Comperia Bonus 7 + 20 zł

W dniach od 10 listopada 2016 r. (godz.
16:00) do 14 listopada 2016 r. (godz.
08:00)
Punkty w promocji są zwiększone o 20
pkt. do poziomu 70 pkt.
Nazwa – Lokata db Plan 500+ Premia
Oferta dla nowych klientów, którzy nie posiadają konta
w Deutsche Bank. Z jednego adresu IP może zostać
złożony tylko jeden unikalny wniosek. Punkty naliczane
są za założenie konta z lokatą.

Punkty

Równowartość

+ 20 pkt

+ 20 PLN

Punkty

Równowartość

75 pkt

75 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

100 pkt

100 PLN

Punkty

Równowartość

40 pkt

40 PLN

Okres trwania oferty: 2016.09.14 - 2016.10.31
Nazwa – Millennium - Konto osobiste 360° Student
Punkty naliczone za złożenie wniosku przez nowego
Klienta Banku Millennium, który poda prawidłowe dane i
otworzy Konto osobiste 360° Student oraz wykona jedną
transakcję kartą wydaną do otworzonego konta.
Spełnienie warunku transakcji kartą sprawdzane jest w
ciągu trzech kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych
liczonych od daty złożenia wniosku.
Nowy Klient to osoba, która w dniu składania wniosku
nie ma aktywnej relacji z Bankiem, czyli nie ma
aktualnie żadnego produktu w Banku Millennium. Opcja
wyboru Konta osobistego 360° Student pojawia się w
pierwszym kroku wypełniania wniosku. Z jednego adresu
IP może zostać złożony tylko jeden unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2016.09.27 - 2016.10.31
Nazwa – mBank - Lokata 3,5%
Punkty naliczane są za uruchomienie lokaty przez
nowego Klienta Banku oraz wykonanie pięciu transakcji
kartą do konta w jednym z pierwszych trzech miesięcy
od założenia rachunku.
Nowy Klient to osoba, która nigdy nie była klientem
Banku. Uruchomienie lokaty następuje po aktywacji
rachunku. Lokatę należy zasilić do 30 dni od założenia.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2016.09.29 - 2016.10.31
Nazwa – BGŻ BNP Paribas - iKONTO
Punkty naliczane w przypadku klienta, który nie posiadał
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konta w BGŻ BNP Paribas po 15 czerwca 2015 r.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2016.10.26 - 2016.11.04
Nazwa – Raiffeisen Polbank - Wymarzone konto
osobiste
Punkty naliczane są za założone konto.
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta
(klient, który od stycznia 2015 r. nie posiadał w tym
banku konta osobistego/rozliczeniowooszczędnościowego ).
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Punkty naliczane są za założenie konta i dokonanie min.
1 płatności kartą debetową (min. 150 zł) w okresie max.
60 dni od daty uruchomienia ROR.

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Okres trwania oferty: 2016.11.16. - 2016.12.31
Nazwa – Bank Zachodni WBK - Konto Godne Polecenia
Punkty naliczane są tylko w przypadku nowego klienta,
czyli osoby, która nie posiada konta osobistego w
złotych w BZ WBK od co najmniej 12 miesięcy
poprzedzających dzień otwarcia Konta).
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2016.11.16 - 2016.12.15
Nazwa – Nest Bank - Nest Konto
Punkty naliczane w przypadku klienta, który nie ma
konta osobistego w Nest Bank w chwili składania
wniosku o konto. Z jednego adresu IP może zostać
złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Punkty naliczane są za założenie konta osobistego i
zalogowanie do bankowości internetowej przynajmniej
jeden raz w ciągu miesiąca od założenia konta.
Okres trwania oferty: 2016.11.16 - 2016.11.30
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Nazwa – Idea Bank - Lokata Happy Plus
Punkty naliczane są za nowych klientów Idea Banku,
którzy podpiszą umowę z bankiem o produkt "Lokata
Happy Plus" i zasilą go kwotą min. 10 000,01 zł w ciągu
5 dni od daty zawarcia umowy.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2016.12.05 - 2016.12.16
Nazwa – BGŻ BNP Paribas - iKONTO z cashback
Punkty naliczane w przypadku nowego klienta, czyli
osoby która nie jest lub nie była posiadaczem ani
współposiadaczem rachunku oszczędnościoworozliczeniowego
(konta osobistego) w Banku (w tym w BNP Paribas Bank
Polska S.A. i Banku BGŻ S.A.) w okresie 36 miesięcy
przed datą złożenia wniosku o konto.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

40 pkt

40 PLN

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Okres trwania oferty: 2016.12.05 - 2016.12.31
Nazwa – Idea Bank - Konto Idealne
Punkty naliczane są za nowego Klienta, który w ciągu 30
dni od złożenia wniosku otworzył i aktywował Konto
IDEALNE wraz z Kontem ZOŚKA PRO.
Nowy Klient to taki, który do momentu złożenia
dyspozycji o założenie konta IDEALNEGO:
- nie zawarł z Idea Bankiem umowy o produkt finansowy
- nie złożył wniosku o otwarcie żadnego produktu
finansowego
- nie ulokował środków na lokacie w Idea Banku.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2016.12.07 - 2016.12.31
Nazwa – Raiffeisen Polbank - Wymarzone konto osobiste
WARUNKI
Punkty naliczane są za założone konto
UWAGI
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta
(klient, który od stycznia 2015 r. nie posiadał w tym
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banku konta osobistego / rozliczeniowooszczędnościowego).
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.01.02 - 2017.03.31
Nazwa – Idea Bank - Konto Idealne

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

WARUNKI
Punkty naliczane są za nowego Klienta, który w ciągu 30
dni od złożenia wniosku otworzył i aktywował Konto
IDEALNE wraz z Kontem ZOŚKA PRO.
UWAGI
Nowy Klient to taki, który do momentu złożenia
dyspozycji o założenie konta IDEALNEGO:
• nie zawarł z Idea Bankiem umowy o produkt finansowy
• nie złożył wniosku o otwarcie żadnego produktu
finansowego
• nie ulokował środków na lokacie w Idea Banku
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.01.02 - 2017.04.30
Nazwa – Millennium - Konto osobiste 360° Student
WARUNKI
Punkty naliczone za złożenie wniosku przez nowego
Klienta Banku Millennium, który poda prawidłowe dane i
otworzy konto osobiste 360° Student oraz wykona jedną
transakcję kartą wydaną do otworzonego konta.
Spełnienie warunku transakcji kartą sprawdzane jest w
ciągu trzech kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych
liczonych od daty złożenia wniosku.
UWAGI
Nowy Klient to osoba, która w dniu składania wniosku
nie ma aktywnej relacji z Bankiem, czyli nie
ma aktualnie żadnego produktu w Banku Millennium
Opcja wyboru <b>Konta osobistego 360° Student
pojawia się w pierwszym kroku wypełniania wniosku
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.01.02 - 2017.04.30
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Nazwa – Millennium - Konto osobiste 360°

Punkty

Równowartość

70 pkt

70 PLN

Punkty

Równowartość

75 pkt

75 PLN

Punkty

Równowartość

75 pkt

75 PLN

WARUNKI
Punkty naliczone za złożenie wniosku przez nowego
Klienta Banku Millennium, który poda prawidłowe dane i
otworzy <b>Konto osobiste 360°
</b> , dokona wpływu na konto w wysokości 1 000 zł
oraz wykona jedną transakcję kartą wydaną do
otworzonego konta. Spełnienie warunku transakcji kartą
sprawdzane jest w ciągu trzech kolejnych pełnych
miesięcy kalendarzowych liczonych od daty złożenia
wniosku.
UWAGI
Nowy Klient to osoba, która w dniu składania wniosku
nie ma aktywnej relacji z Bankiem, czyli nie ma
aktualnie żadnego produktu w Banku Millennium
Opcja wyboru Konta osobistego 360° pojawia się w
pierwszym kroku wypełniania wniosku
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.01.02 - 2017.04.30
Nazwa – Bank Zachodni WBK - Rachunek osobisty "Konto
Godne Polecenia"
WARUNKI
Punkty naliczone za założenie konta i dokonanie min. 1
płatności kartą debetową (min. 150 zł) w okresie max.
60 dni od daty uruchomienia ROR.
UWAGI
Nowy Klient to osoba, która nie ma aktywnego żadnego
rachunku w Banku.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.01.12 - 2017.01.24
Nazwa – PKO Bank Polski - Konto Inteligo
WARUNKI
Punkty naliczane za założenie konta osobistego Inteligo.
UWAGI
Nowy Klient to osoba, która nie ma aktywnego żadnego
rachunku w Banku.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
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Okres trwania oferty: 2017.01.02 - 2017.02.02
Nazwa – PKO Bank Polski - Konto dla Młodych

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

75 pkt

75 PLN

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

WARUNKI
Punkty naliczane są za założenie Konta dla Młodych
przez osoby w wieku 18 - 26 lat
UWAGI
Nowy klient to taki, który nie ma aktywnego żadnego
rachunku w Banku po 31.12.2016 r.
Okres trwania oferty: 2017.01.24 - 2017.02.06
Nazwa – Bank Zachodni WBK - Konto Godne Polecenia
Zimowa Promocja
WARUNKI
Punkty naliczone za założenie konta i dokonanie min. 1
płatności kartą debetową (min. 150 zł) w okresie max.
60 dni od daty uruchomienia ROR.
UWAGI
Nowy Klient to osoba, która nie ma aktywnego żadnego
rachunku w Banku.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.01.24 - 2017.02.28
Nazwa – PLAY dla nowych i dotychczasowych abonentów
WARUNKI
Punkty naliczone za podpisanie nowej lub przedłużenie
aktualnej oferty abonamentowej lub internetowej.
UWAGI
W przypadku rozwiązania umowy w ustawowym terminie
14 dni punkty nie zostaną naliczone.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.01.31 - 2017.02.28
Nazwa – Idea Bank - Lokata HAPPY PLUS
WARUNKI
Punkty polecenia za wniosek przyznane będą pod
warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą
PRAWIDŁOWE i na ich podstawie BANK
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SKONTAKTUJE się z klientem, który POTWIERDZI
zainteresowanie produktem. Punkty polecenia przyznane
będą tylko za wniosek z danymi, które do tej pory nie
znajdowały się w bazie Idea Bank i Lions Bank, tj.
rozliczenie nastąpi tylko za nowego klienta.
Lokatę Happy może założyć tylko Klient, który nie
aplikował wcześniej o lokatę.
KONIECZNE OPŁACENIE LOKAT/Y
UWAGI
Nowy Klient to osoba, która: nigdy nie była klientem
Banku, ani nigdy wcześniej nie wnioskowała o produkt
Banku. Obecnie wnioskuje po raz pierwszy o produkt
Banku, nie posiada ani nie posiadała, ani nie
wnioskowała o inne produkty Banku.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.02.06 - 2017.02.28
Nazwa – Bank Zachodni WBK - Konto Godne Polecenia

Punkty

Równowartość

75 pkt

75 PLN

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

WARUNKI
Punkty naliczone za założenie konta i dokonanie min. 1
płatności kartą debetową wydaną do konta lub poprzez
BLIK lub w technologii HCE (na kwotę min. 150 zł) w
okresie max. 60 dni od daty uruchomienia ROR.
UWAGI
Nowy Klient to osoba, która nie ma aktywnego żadnego
rachunku w Banku.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.03.03 - 2017.04.01
Nazwa – Nest Bank - Nest Konto
WARUNKI
Punkty naliczane są za założenie konta osobistego i
zalogowanie do bankowości internetowej przynajmniej
jeden raz w ciągu miesiąca od założenia konta.
UWAGI
Punkty naliczane w przypadku klienta, który nie ma
konta osobistego w Nest Bank w chwili składania
wniosku o konto.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
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unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.03.10 - 2017.09.01
Nazwa – PKO Bank Polski - Konto dla Młodych

Punkty

Równowartość

80 pkt

80 PLN

Punkty

Równowartość

70 pkt

70 PLN

Punkty

Równowartość

120 pkt

120 PLN

WARUNKI
Punkty naliczane są za założenie Konta dla Młodych
przez osoby w wieku 18 - 26 lat, które nie posiadały
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku
PKO Bank Polski.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.03.28 - 2017.04.21
Nazwa – Idea Bank - Konto ZOŚKA PRO
WARUNKI
Punkty przyznawane będą za nowego Klienta, który w
ciągu 30 dni po złożeniu wniosku aktywował Konto
ZOŚKA PRO.
Nowy Klient to taki, który do momentu złożenia
dyspozycji o założenie konta ZOŚKA PRO:
• nie zawarł z Idea Bankiem umowy o produkt finansowy
• nie złożył wniosku o otwarcie żadnego produktu
finansowego
• nie ulokował środków na lokacie w Idea Banku
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.03.31 - 2017.08.01
Nazwa – BGŻ BNP Paribas - Karta kredytowa pełna rabatów
WARUNKI
Punkty naliczane za sprzedaż karty kredytowej.
UWAGI
Punkty naliczane w przypadku nowego klienta.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.03.31 - 2017.07.31
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Nazwa – BGŻ BNP Paribas - iKonto z cashback

Punkty

Równowartość

80 pkt

80 PLN

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

40 pkt

40 PLN

Punkty

Równowartość

WARUNKI
Punkty naliczane za założenie konta przez nowego
klienta i wykonanie w ciągu miesiąca 5 transakcji kartą.
UWAGI
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta
Banku. Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko
jeden, unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne
wnioski mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.03.31 - 2017.05.19
Nazwa – Nest Bank - Lokata Witaj
WARUNKI
Punkty naliczane są za założenie konta osobistego,
zalogowanie do bankowości internetowej przynajmniej
jeden raz w ciągu miesiąca od założenia konta oraz za
założenie lokaty Witaj do konta.
UWAGI
Punkty naliczane w przypadku klienta, który nie ma
konta osobistego w Nest Bank w chwili składania
wniosku o konto. Z uwagi na fakt, że założenie lokaty
pociąga za sobą konieczność założenia konta osobistego,
w ramach wszystkich ofert Nest Banku w Fast50club
użytkownik może skorzystać tylko z jednej oferty: konta
osobistego, konta oszczędnościowego lub lokaty
bankowej. Z jednego adresu IP może zostać złożony
tylko jeden, unikalny wniosek na powyższy produkt.
Kolejne wnioski mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.04.24 - 2017.11.01
Nazwa – PKO Bank Polski - Konto dla Młodych
WARUNKI
Punkty naliczane są za założenie Konta dla Młodych
przez osoby w wieku 18 - 26 lat, które nie posiadały
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku
PKO Bank Polski.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.04.21 - 2017.05.06
Nazwa – Nest Bank - Konto Oszczędnościowe
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WARUNKI
Punkty naliczane są za założenie konta osobistego,
zalogowanie do bankowości internetowej przynajmniej
jeden raz w ciągu miesiąca od założenia konta oraz za
założenie konta oszczędnościowego.
UWAGI
Punkty naliczane w przypadku klienta, który nie ma
konta osobistego w Nest Bank w chwili składania
wniosku o konto. Z uwagi na fakt, że założenie konta
oszczędnościowego pociąga za sobą konieczność
założenia konta osobistego, w ramach wszystkich ofert
Nest Banku w Fast50club użytkownik może skorzystać
tylko z jednej oferty: konta osobistego, konta
oszczędnościowego lub lokaty bankowej. Z jednego
adresu IP może zostać złożony tylko jeden, unikalny
wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski mogą nie
zostać zliczone poprawnie.

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

70 pkt

70 PLN

Okres trwania oferty: 2017.04.27 - 2017.11.01
Nazwa – Millennium - Konto osobiste 360° Student
WARUNKI
Punkty naliczone za złożenie wniosku przez nowego
Klienta Banku Millennium, który poda prawidłowe dane i
otworzy Konto osobiste 360° Student oraz wykona jedną
transakcję kartą wydaną do otworzonego konta.
Spełnienie warunku transakcji kartą sprawdzane jest w
ciągu trzech kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych
liczonych od daty złożenia wniosku.
UWAGI
Nowy Klient to osoba, która nie ma i nie miała w
przeciągu ostatnich 12 miesięcy (licząc od dnia składania
wniosku) aktywnej relacji z Bankiem, czyli żadnego
produktu w Banku Millennium. Opcja wyboru Konta
osobistego 360° Student pojawia się w pierwszym kroku
wypełniania wniosku. Z jednego adresu IP może zostać
złożony tylko jeden unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.05.10 - 2017.06.01
Nazwa – Millennium - Konto osobiste 360°
WARUNKI
Punkty naliczone za złożenie wniosku przez nowego
Klienta Banku Millennium, który poda prawidłowe dane i
otworzy Konto osobiste 360°, dokona wpływu na konto
w wysokości 1 000 zł oraz wykona jedną transakcję
kartą wydaną do otworzonego konta. Spełnienie
warunku transakcji kartą sprawdzane jest w ciągu trzech
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kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od
daty złożenia wniosku.
UWAGI
Nowy Klient to osoba, która nie ma i nie miała w
przeciągu ostatnich 12 miesięcy (licząc od dnia składania
wniosku) aktywnej relacji z Bankiem, czyli żadnego
produktu w Banku Millennium. Opcja wyboru Konta
osobistego 360° pojawia się w
pierwszym kroku wypełniania wniosku. Z jednego adresu
IP może zostać złożony tylko jeden unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.05.10 - 2017.06.01
Nazwa – Idea bank - Lokata Happy PRO
WARUNKI
Punkty polecenia za wniosek przyznane będą pod
warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą
PRAWIDŁOWE i na ich podstawie BANK SKONTAKTUJE
się z Klientem, który POTWIERDZI zainteresowanie
produktem. Punkty polecenia przyznane będą tylko za
wniosek z danymi, które do tej pory nie znajdowały się
w bazie Idea Bank i Lion's Bank, tj. rozliczenie nastąpi
tylko za nowego Klienta. Nowy Klient to osoba która:
nigdy nie była Klientem Banku, ani nigdy wcześniej nie
wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada ani nie posiadał
ani nie wnioskował o inne produkty Banku. Lokatę
Happy PRO może założyć tylko Klient, który nie
aplikował wcześniej o lokatę. KONIECZNE OPŁACENIE
LOKATY

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

UWAGI
Punkty naliczane są za nowych Klientów Idea Banku,
którzy podpiszą umowę z Bankiem o produkt "Lokata
Happy PRO" i zasilą go kwotą depozytu od 500 zł do
25 000 zł w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy. Z
jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.05.16 - 2017.05.19
Nazwa – Idea bank - Lokata Happy PRO
WARUNKI
Punkty polecenia za wniosek przyznane będą pod
warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą
PRAWIDŁOWE i na ich podstawie BANK SKONTAKTUJE
się z Klientem, który POTWIERDZI zainteresowanie
produktem. Punkty polecenia przyznane będą tylko za
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wniosek z danymi, które do tej pory nie znajdowały się
w bazie Idea Bank i Lion's Bank, tj. rozliczenie nastąpi
tylko za nowego Klienta. Nowy Klient to osoba która:
nigdy nie była Klientem Banku, ani nigdy wcześniej nie
wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada ani nie posiadał
ani nie wnioskował o inne produkty Banku.
UWAGI
Punkty naliczane są za nowych Klientów Idea Banku,
którzy podpiszą umowę z Bankiem o produkt "Lokata
Happy PRO" i zasilą go kwotą depozytu od 500 zł do
25000 zł w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy. Z
jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.05.19 - 2017.06.30
Nazwa – Credit Agricole - Konto osobiste z premią 200 zł

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

80 pkt

80 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

WARUNKI
Punkty naliczane są za założenie konta osobistego.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.05.30 - 2017.08.03
Nazwa – PKO Bank Polski - Konto Inteligo z bonem 150 zł do
Intersport
WARUNKI
Punkty przyznawane są za założenie konta osobistego
Inteligo.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.05.30 - 2017.06.30
Nazwa – Millennium - Konto osobiste 360° Student
WARUNKI
Punkty naliczone za złożenie wniosku przez nowego
Klienta Banku Millennium, który poda prawidłowe dane i
otworzy Konto osobiste 360° Student, dokona wpływu
na konto w wysokości 1 000 zł oraz wykona jedną
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transakcję kartą wydaną do otworzonego konta.
Spełnienie warunku transakcji kartą sprawdzane jest w
ciągu trzech kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych
liczonych od daty złożenia wniosku.
UWAGI
Nowy Klient to osoba, która nie ma i nie miała w
przeciągu ostatnich 12 miesięcy (licząc od dnia składania
wniosku) aktywnej relacji z Bankiem, czyli żadnego
produktu w Banku Millennium. Opcja wyboru Konta
osobistego 360° Student pojawia się w
pierwszym kroku wypełniania wniosku. Z jednego adresu
IP może zostać złożony tylko jeden unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.06.01 - 2017.11.01
Nazwa – mBank - Darmowe konto dla młodych z bonusem
100 zł!

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

45 pkt

45 PLN

WARUNKI
Punkty naliczone za otwarcie konta osobistego przez
osoby w wieku od 18 do 24 roku życia.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.06.13 - 2017.07.12
Nazwa – BGŻ BNP Paribas - Konto Optymalne z bonem do
Rossmanna
WARUNKI
Punkty naliczane za założenie konta.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.06.26 - 2017.07.12
Nazwa – Idea bank - Lokata Happy z biletami do kina
WARUNKI
Punkty naliczane za poprawnie wypełniony formularz
kontaktowy przez osobę zainteresowaną ofertą,
potwierdzony przez CC Klienta. Punkty naliczane za
nowych klientów Idea Banku, którzy podpiszą umowę z
bankiem o produkt "Lokata Happy" i zasilą go kwotą
min. 1 000zł w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy.
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Nowy Klient to osoba która wnioskuje po raz pierwszy o
produkt Banku, nie posiada, nie posiadała ani nie
wnioskowała o inne produkty Banku. KONIECZNE
OPŁACENIE.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.06.26 - 2017.06.30
Nazwa – PKO Bank Polski - Konto Inteligo

Punkty

Równowartość

80 pkt

80 PLN

Punkty

Równowartość

45 pkt

45 PLN

Punkty

Równowartość

WARUNKI
Punkty przyznawane są za założenie konta osobistego
Inteligo.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.06.30 - 2017.08.21
Nazwa – Idea bank - Lokata Happy z biletami do kina
WARUNKI
Punkty naliczane za opłacony wniosek przyznane będą
pod warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą
PRAWIDŁOWE i na ich podstawie Bank SKONTAKTUJE
się z klientem, który POTWIERDZI zainteresowanie
produktem. Punkty przyznane będą tylko za wnioski z
danymi, które do tej pory nie znajdowały się w bazie
Idea Bank i Lion's Bank, tj. rozliczenie nastąpi tylko za
nowego klienta. Nowy Klient to osoba która: nigdy nie
była klientem Banku, ani nigdy wcześniej nie
wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada ani nie posiadał
ani nie wnioskował o inne produkty Banku. Lokatę
Happy, Happy Plus lub Happy Pro może założyć tylko
Klient, który nie aplikował wcześniej o lokatę.
KONIECZNE OPŁACENIE.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.06.30 - 2017.07.14
Nazwa – Idea bank - Lokata Happy PRO

32

Zapraszamy na serwisy: Comperia.pl eHipoteka.com.pl Autoa.pl Banki.pl Kontoteka.pl
ComperiaLead.pl ComperiaAgent.pl TELEPOLIS.PL
WARUNKI
Punkty naliczane za opłacony wniosek przyznane będą
pod warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą
PRAWIDŁOWE i na ich podstawie Bank SKONTAKTUJE
się z klientem, który POTWIERDZI zainteresowanie
produktem. Punkty przyznane będą tylko za wnioski z
danymi, które do tej pory nie znajdowały się w bazie
Idea Bank i Lion's Bank, tj. rozliczenie nastąpi tylko za
nowego klienta. Nowy Klient to osoba która: nigdy nie
była klientem Banku, ani nigdy wcześniej nie
wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada ani nie posiadał
ani nie wnioskował o inne produkty Banku. Lokatę
Happy, Happy Plus lub Happy Pro może założyć tylko
Klient, który nie aplikował wcześniej o lokatę.
KONIECZNE OPŁACENIE.

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

110 pkt

110 PLN

Punkty

Równowartość

100 pkt

100 PLN

UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.06.30 - 2017.07.14
Nazwa – Raiffeisen Polbank - Wygodna karta kredytowa Visa
WARUNKI
Punkty naliczane są za sprzedaż karty kredytowej.
UWAGI
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta
(klient, który od stycznia 2015 r. nie posiadał żadnego
produktu w Raiffeisen Polbank). Z jednego adresu IP
może zostać złożony tylko jeden, unikalny wniosek na
powyższy produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.07.06 - 2017.07.12
Nazwa – PKO Bank Polski - Konto za Zero z aplikacją IKO
WARUNKI
Prowizja przyznawana za założone konto przez osoby
nieposiadające konta w PKO Banku Polskim.
UWAGI
Prowizja naliczana tylko w przypadku nowego klienta.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.07.12 - 2017.07.22
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Nazwa – Raiffeisen Polbank - Wygodna karta kredytowa Visa

Punkty

Równowartość

200 pkt

200 PLN

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

WARUNKI
Punkty naliczane są za sprzedaż karty kredytowej.
UWAGI
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta
(klient, który od stycznia 2015 r. nie posiadał żadnego
produktu w Raiffeisen Polbank). Z jednego adresu IP
może zostać złożony tylko jeden, unikalny wniosek na
powyższy produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.07.12 - 2017.09.01
Nazwa – Idea Bank - Lokata Happy PLUS z bonem do fly.pl
WARUNKI
Punkty naliczane za opłacony wniosek przyznane będą
pod warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą
PRAWIDŁOWE i na ich podstawie Bank SKONTAKTUJE
się z klientem, który POTWIERDZI zainteresowanie
produktem. Punkty przyznane będą tylko za wnioski z
danymi, które do tej pory nie znajdowały się w bazie
Idea Bank i Lion's Bank, tj. rozliczenie nastąpi tylko za
nowego klienta. Nowy Klient to osoba która: nigdy nie
była klientem Banku, ani nigdy wcześniej nie
wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada ani nie posiadał
ani nie wnioskował o inne produkty Banku. Lokatę
Happy, Happy Plus lub Happy Pro może założyć tylko
Klient, który nie aplikował wcześniej o lokatę.
KONIECZNE OPŁACENIE.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.07.14 - 2017.08.31
Nazwa – Idea Bank - Lokata Happy PRO z bonem do fly.pl
WARUNKI
Punkty naliczane za opłacony wniosek przyznane będą
pod warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą
PRAWIDŁOWE i na ich podstawie Bank SKONTAKTUJE
się z klientem, który POTWIERDZI zainteresowanie
produktem. Punkty przyznane będą tylko za wnioski z
danymi, które do tej pory nie znajdowały się w bazie
Idea Bank i Lion's Bank, tj. rozliczenie nastąpi tylko za
nowego klienta. Nowy Klient to osoba która: nigdy nie
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była klientem Banku, ani nigdy wcześniej nie
wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada ani nie posiadał
ani nie wnioskował o inne produkty Banku. Lokatę
Happy, Happy Plus lub Happy Pro może założyć tylko
Klient, który nie aplikował wcześniej o lokatę.
KONIECZNE OPŁACENIE.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.07.14 - 2017.08.31
Nazwa – Idea Bank - Lokata Happy z bonem do fly.pl
WARUNKI
Punkty naliczane za opłacony wniosek przyznane będą
pod warunkiem, że wszystkie dane w nim zawarte będą
PRAWIDŁOWE i na ich podstawie Bank SKONTAKTUJE
się z klientem, który POTWIERDZI zainteresowanie
produktem. Punkty przyznane będą tylko za wnioski z
danymi, które do tej pory nie znajdowały się w bazie
Idea Bank i Lion's Bank, tj. rozliczenie nastąpi tylko za
nowego klienta. Nowy Klient to osoba która: nigdy nie
była klientem Banku, ani nigdy wcześniej nie
wnioskowała o produkt Banku. Obecnie wnioskuje po raz
pierwszy o produkt Banku, nie posiada ani nie posiadał
ani nie wnioskował o inne produkty Banku. Lokatę
Happy, Happy Plus lub Happy Pro może założyć tylko
Klient, który nie aplikował wcześniej o lokatę.
KONIECZNE OPŁACENIE.

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

85 pkt

85 PLN

UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.07.14 - 2017.08.31
Nazwa – Credit Agricole - konto z premia 200 zł - Konto
PROSTOoszczędzające PLUS
WARUNKI
Punkty naliczane za założenie konta osobistego: Konto
PROSTOoszczędzające PLUS. Opcja wyboru Konta
PROSTOoszczędzającego PLUS pojawia się w pierwszym
kroku wypełniania wniosku.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
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unikalny wniosek. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.07.17 - 2017.08.03
Nazwa – Credit Agricole - konto z premia 200 zł - Konto
PROSTOoszczędzające PREMIUM

Punkty

Równowartość

85 pkt

85 PLN

Punkty

Równowartość

85 pkt

85 PLN

Punkty

Równowartość

85 pkt

85 PLN

Punkty

Równowartość

WARUNKI
Punkty naliczane za założenie konta osobistego: Konto
PROSTOoszczędzające PREMIUM. Opcja wyboru Konta
PROSTOoszczędzającego PREMIUM pojawia się w
pierwszym kroku wypełniania wniosku.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.07.17 - 2017.08.03
Nazwa – Credit Agricole - konto z premia 200 zł - Konto
PROSTOoszczędzające
WARUNKI
Punkty naliczane za założenie konta osobistego: Konto
PROSTOoszczędzające. Opcja wyboru Konta
PROSTOoszczędzającego pojawia się w pierwszym kroku
wypełniania wniosku.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.07.17 - 2017.08.03
Nazwa – Credit Agricole - konto z premia 200 zł - 1Konto dla
Młodych
WARUNKI
Punkty naliczane za założenie konta osobistego: 1Konto
dla Młodych. Opcja wyboru 1Konta dla Młodych pojawia
się w pierwszym kroku wypełniania wniosku.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.07.17 - 2017.08.03
Nazwa – mBank - Darmowe konto dla młodych z bonusem
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100 zł
WARUNKI
Punkty naliczone za otwarcie konta osobistego przez
osoby w wieku od 18 do 24 roku życia.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

85 pkt

85 PLN

Punkty

Równowartość

70 pkt

70 PLN

Okres trwania oferty: 2017.07.18 - 2017.09.01
Nazwa – Alior Bank - Konto internetowe + 100 zł na
zakupy
WARUNKI
Punkty naliczane za założone Konto Internetowe na
podstawie Wniosku
Internetowego wypełnionego przez Użytkownika, który
podpisze umowę o ww. Konto Internetowe w ciągu 30
dni od wysłania Wniosku Internetowego oraz wykona
płatność kartą wydaną do Konta w ciągu 60 dni od
podpisania umowy o Konto Internetowe.
UWAGI
Nowi klienci, którzy złożą wniosek o Konto Internetowe
od 21 lipca do 25 sierpnia, mogą otrzymać 100 zł na
zakupy w postaci bonu Sodexo. Z jednego adresu IP
może zostać złożony tylko jeden, unikalny wniosek na
powyższy produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać
zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.07.26 - 2017.08.26
Nazwa – Idea Bank - Konto ZOŚKA PRO
WARUNKI
Punkty przyznawane będą za nowego Klienta, który w
ciągu 60 dni po złożeniu wniosku aktywował Konto
ZOŚKA PRO.
Nowy Klient to taki, który do momentu złożenia
dyspozycji o założenie konta ZOŚKA PRO:
• nie zawarł z Idea Bankiem umowy o produkt finansowy
• nie złożył wniosku o otwarcie żadnego produktu
finansowego
• nie ulokował środków na lokacie w Idea Banku
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
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Okres trwania oferty: 2017.08.01 - 2017.08.21
Nazwa – Nest Konto z promocją "Rodzina 500 plus"
WARUNKI
Punkty naliczane w przypadku klienta, który nie ma
konta osobistego w Nest Bank w chwili składania
wniosku o konto.
Punkty naliczane są za założenie konta osobistego oraz
za zalogowanie do bankowości internetowej
przynajmniej 1 raz w ciągu miesiąca od daty podpisania
umowy o konto.

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.08.03 - 2017.09.01
Nazwa – PKO BP - Konto dla Młodych w promocji "Serce na
talerzu"
WARUNKI
Punkty naliczane są za założenie Konta dla Młodych
przez osoby w wieku 18 - 26 lat, przez osoby nie
posiadające konta dla młodych w chwili składania
wniosku. Punkty wymieniane są na dwa bilety do
Multikina.
UWAGI
Nowy klient to taki, który w dniu składania wniosku nie
posiada Konta dla Młodych w PKO Banku Polskim.

40 pkt

40 pkt

(wymieniane
na dwa
bilety do
kina)

(wymieniane na
dwa bilety do
kina)

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Okres trwania oferty: 2017.08.24 - 2017.10.01
Nazwa – Eurobank - Rachunek osobisty "Konto na co dzień"
WARUNKI
Punkty naliczane za założone konto, zamknięty wniosek
na każdym kroku (założenie konta w placówce, przez
Internet) oraz niezamknięcie konta do 15 dnia kolejnego
miesiąca od założenia po wypełnieniu wniosku w
Fast50Club.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.09.01 - 2017.10.01
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Nazwa – Alior Bank - Konto lokacyjne

Punkty

Równowartość

90 pkt

90 PLN

Punkty

Równowartość

90 pkt

90 PLN

Punkty

Równowartość

110 pkt

110 PLN

Punkty

Równowartość

100 pkt

100 PLN

WARUNKI
Punkty przyznawane za otwarcie konta przez nowego
klienta banku, który w ciągu 30 dni od wypełnienia
formularza oraz podpisania umowy o konto lokacyjne
dokona wpłaty na min. 1000zł.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.09.01 - 2017.10.01
Nazwa – T-mobile Usługi Bankowe - Rachunek osobisty
"Konto Freemium"
WARUNKI
Punkty naliczane, kiedy użytkownik: w ciągu 30 dni od
złożenia wniosku podpisze umowę o ww. konto oraz w
ciągu 60 dni od podpisania umowy o ww. konto wykona
płatność kartą wydaną do konta.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.09.06 - 2017.10.01
Nazwa – Bank Zachodni WBK - Konto Jakie Chcę
WARUNKI
Punkty naliczane za założenie konta bankowego oraz
dokonanie płatności kartą wydana do rachunku, lub
poprzez BLIK, lub w technologii HCE na łączną kwotę
minimum 150 zł w ciągu 60 dni od wysłania przez
Klienta Wniosku internetowego.
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.09.14 - 2017.09.15
Nazwa – PKO BP - Konto dla Młodych w promocji "Serce na
talerzu"
WARUNKI
Punkty przyznawane za sprzedaż konta osobistego
klientowi, który po 31.08.2016 nie posiadał ROR (konto
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osobiste) w PKO Banku Polskim, w tym rachunek
Inteligo.
UWAGI
Nowy klient to taki, który po 31.08.2016 nie posiadał
ROR (konto osobiste) w PKO Banku Polskim, w tym
rachunek Inteligo.
Okres trwania oferty: 2017.09.15 - 2017.10.01
Nazwa – PKO Bank Polski - Konto Firmowe z Internetem

Punkty

Równowartość

150 pkt

150 PLN

Punkty

Równowartość

90 pkt

90 PLN

Punkty

Równowartość

90 pkt

90 PLN

WARUNKI
Punkty przyznawane za założenie konta firmowego w
PKO Banku Polskim.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.09.26 - 2017.11.01
Nazwa – Alior Bank - Konto Jakże Osobiste
WARUNKI
Punkty naliczane za sprzedane Konto Internetowe na
podstawie Wniosku Internetowego wypełnionego przez
Użytkownika, który podpisze umowę o ww. Konto
Internetowe w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku
Internetowego oraz wykona płatność kartą wydaną do
Konta w ciągu 60 dni od podpisania umowy o Konto
Internetowe. Punkty naliczane tylko w przypadku
nowego klienta.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.10.03 - 2018.01.01
Nazwa – PKO Bank Polski - Konto Inteligo
WARUNKI
Punkty przyznawane są za założenie konta osobistego
Inteligo.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
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Okres trwania oferty: 2017.10.09 - 2017.12.30
Nazwa – Alior Bank - Lokata bankowa 2,5%
WARUNKI
Punkty naliczane za otwarcie i zasilenie lokaty. Do
zawarcia lokaty 90-dniowej lub 186-dniowej z
oprocentowaniem 2,5% w skali roku uprawnieni są nowi
klienci w Banku, którzy na dzień wnioskowania o
założenie lokaty nie posiadali aktywnej umowy o produkt
bankowy.

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.10.17 - 2017.12.16
Nazwa – Nest Bank - Lokata Witaj
WARUNKI
Punkty naliczane są za założenie konta osobistego,
zalogowanie do bankowości internetowej przynajmniej
jeden raz w ciągu miesiąca od założenia konta oraz za
założenie lokaty Witaj do konta.
UWAGI
Punkty naliczane w przypadku klienta, który nie miał
konta osobistego w Nest Banku w ciągu ostatnich 24
miesięcy od daty złożenia wniosku, również kredyty
(zakładane bez konta). Z uwagi na fakt, że założenie
lokaty pociąga za sobą konieczność założenia konta
osobistego, w ramach wszystkich ofert Nest Banku w
Fast50club użytkownik może skorzystać tylko z jednej
oferty: konta osobistego, konta oszczędnościowego lub
lokaty bankowej. Z jednego adresu IP może zostać
złożony tylko jeden, unikalny wniosek na powyższy
produkt. Kolejne wnioski mogą nie zostać zliczone
poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.11.02 - 2018.01.01
Nazwa – Nest Konto z promocją "Rodzina 500 plus"
WARUNKI
Punkty naliczane w przypadku klienta, który nie miał
konta osobistego w Nest Banku w ciągu ostatnich 24
miesięcy od daty złożenia wniosku, również pod innymi
nazwami handlowymi (pod starym brandem FM Banku
tj. Smart Bank oraz BIZ Bank). Może posiadać konto
firmowe bądź lokaty lub kredyty (zakładane bez konta).
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Punkty naliczane są za założenie konta osobistego oraz
za zalogowanie do bankowości internetowej
przynajmniej 1 raz w ciągu miesiąca od daty podpisania
umowy o konto.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.11.02 - 2018.01.01
Nazwa – Nest Bank - Nest Konto

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

WARUNKI
Punkty naliczane są za założenie konta osobistego i
zalogowanie do bankowości internetowej przynajmniej
jeden raz w ciągu miesiąca od założenia konta.
UWAGI
Punkty naliczane w przypadku klienta, który nie miał
konta osobistego w Nest Banku w ciągu ostatnich 24
miesięcy od daty złożenia wniosku, również pod innymi
nazwami handlowymi (pod starym brandem FM Banku
tj. Smart Bank oraz BIZ Bank). Może posiadać konto
firmowe bądź lokaty lub kredyty (zakładane bez konta).
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.11.02 - 2018.01.01
Nazwa – Nest Bank - Konto Oszczędnościowe
WARUNKI
Punkty naliczane są za założenie konta osobistego,
zalogowanie do bankowości internetowej przynajmniej
jeden raz w ciągu miesiąca od założenia konta oraz za
założenie konta oszczędnościowego.
UWAGI
Punkty naliczane w przypadku klienta, który nie miał
konta osobistego w Nest Banku w ciągu ostatnich 24
miesięcy od daty złożenia wniosku, również pod innymi
nazwami handlowymi (pod starym brandem FM Banku
tj. Smart Bank oraz BIZ Bank). Może posiadać konto
firmowe bądź lokaty lub kredyty (zakładane bez konta).
Z uwagi na fakt, że założenie konta oszczędnościowego
pociąga za sobą konieczność założenia konta osobistego,
w ramach wszystkich ofert Nest Banku w Fast50club
użytkownik może skorzystać tylko z jednej oferty: konta
osobistego, konta oszczędnościowego lub lokaty
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bankowej. Z jednego adresu IP może zostać złożony
tylko jeden, unikalny wniosek na powyższy produkt.
Kolejne wnioski mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2017.11.02 - 2018.01.01
Nazwa – Idea Bank - Konto ZOŚKA PRO
WARUNKI
Punkty przyznawane będą za nowego Klienta, który w
ciągu 60 dni po złożeniu wniosku aktywował Konto
ZOŚKA PRO. Nowy Klient to taki, który do momentu
złożenia dyspozycji o założenie konta ZOŚKA PRO:
• nie zawarł z Idea Bankiem umowy o produkt finansowy
• nie złożył wniosku o otwarcie żadnego produktu
finansowego
• nie ulokował środków na lokacie w Idea Banku

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

90 pkt

90 PLN

Punkty

Równowartość

110 pkt

110 PLN

UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden
unikalny wniosek.
Okres trwania oferty: 2017.11.13 - 2018.12.14
Nazwa – PKO Bank Polski - Konto Inteligo
WARUNKI
Punkty przyznawane są za założenie konta osobistego
Inteligo.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie. Prowizja naliczana
jest za każdą osobę która w czasie składania wniosku
nie posiada aktywnego konta INTELIGO
Okres trwania oferty: 2018.01.08 - 2018.02.28
Nazwa – Getin Noble Bank - Konto „Na nowe środki”
WARUNKI
Punkty przyznawane są za założenie konta
oszczędnościowego.
UWAGI
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Okres trwania oferty: 2018.01.09 - 2018.02.28
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Nazwa – Santander Consumer Bank – Lokata Direct+
Wzrost
WARUNKI
Punkty naliczane za założenie lokaty.
Promocja dotyczy również aktualnych klientów banku.
Z jednego adresu IP może zostać złożony tylko jeden,
unikalny wniosek na powyższy produkt. Kolejne wnioski
mogą nie zostać zliczone poprawnie.
Oferta dostępna od 06.02.2018 r. do 01.03.2018 r.
Nazwa – Konto dla Młodych PKO BP z bonem 100zł
WARUNKI
Punkty naliczane za założenie Konta dla Młodych przez
klienta, który w tracie składania wniosku nie posiada
konta osobistego w PKO Banku Polskim.

Punkty

Równowartość

110 pkt

110 PLN

Punkty

Równowartość

80 pkt

80 PLN

Punkty

Równowartość

100 pkt

100 PLN

Punkty

Równowartość

100 pkt

100 PLN

Punkty

Równowartość

90 pkt

90 PLN

Oferta dostępna od 23.02.2018 r. do 01.03.2018 r.
Nazwa – Bank Zachodni WBK - Konto Jakie Chcę
WARUNKI
Punkty naliczane za założenie konta bankowego oraz
dokonanie płatności kartą wydana do rachunku, lub
poprzez BLIK, lub w technologii HCE na łączną kwotę
minimum 150 zł w ciągu 60 dni od wysłania przez
Klienta Wniosku internetowego.
Punkty naliczane tylko w przypadku nowego klienta.
Oferta dostępna od 23.02.2018 r. do 01.03.2018 r.
Nazwa – Konto dla Młodych PKO BP z bonem 100zł
WARUNKI
Punkty naliczane za założenie Konta dla Młodych przez
klienta, który w tracie składania wniosku nie posiada
konta osobistego w PKO Banku Polskim.
Oferta dostępna od 05.04.2018 r. do 18.05.2018 r.
Nazwa – Konto Mocno Oszczędnościowe Alior Bank
WARUNKI
Punkty przyznawane za otwarcie konta przez nowego
klienta banku, który w ciągu 30 dni od wypełnienia
formularza oraz podpisania umowy o konto lokacyjne
dokona wpłaty na min. 1000zł.
Oferta dostępna od 22.05.2018 r. do 30.06.2018 r.
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Nazwa – Nest Bank – Konto walutowe
WARUNKI
Punkty naliczane za poprawne wypełnienie numeru
telefonu, dopełnienie formalności odnośnie zamówienia
startera w rozmowie z konsultantem oraz aktywność
kart sim minimum przez 30 dni.

Punkty

Równowartość

60 pkt

60 PLN

Punkty

Równowartość

50 pkt

50 PLN

Punkty

Równowartość

40 pkt

40 PLN

Punkty

Równowartość

55 pkt

55 PLN

Punkty

Równowartość

212 pkt

212 PLN

Oferta dostępna od 09.07.2018 r. do 31.07.2018 r.
Nazwa – Premium Mobile - Starter
WARUNKI
Punkty naliczane są za założenie konta osobistego,
zalogowanie do bankowości internetowej przynajmniej
jeden raz w ciągu miesiąca od założenia konta oraz za
założenie konta oszczędnościowego.
Oferta dostępna od 02.08.2018 r. do 31.08.2018 r.
Nazwa – a2mobile - Starter
WARUNKI
Punkty naliczane za zakup startera lub przeniesienie
numeru przez nowego użytkownika. Numer musi być
aktywny.
Oferta dostępna od 02.08.2018 r. do 31.08.2018 r.
Nazwa – Nju Mobile - abonament
WARUNKI
Punkty naliczane za zakupioną ofertę.
Oferta dostępna od 04.10.2018 r. do 31.10.2018 r.
Nazwa – Orange Światłowód
WARUNKI
Punkty naliczane za zakupioną ofertę.
Oferta dostępna od 04.10.2018 r. do 31.10.2018 r.
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