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Comperia wraz z Alior Bank uruchomiła Comperia Bonus 5
Alior Bank wspólnie z porównywarką internetową Comperia.pl przygotował
promocję Konta Internetowego. W ramach akcji „Comperia Bonus” klienci,
którzy założą Konto Internetowe i spełnią warunki promocji mogą otrzymać
premię w wysokości 55 zł , a także wygrać nagrody dodatkowe w postaci
smartfonów i smartwatchy.
Aby wziąć udział w promocji i otrzymać premię wystarczy do 9 grudnia br. za
pośrednictwem dedykowanej strony https://comperiabonus.pl/AliorBank zarejestrować
się w promocji i złożyć wniosek o Konto Internetowe w Alior Banku, a następnie do końca
roku założyć rachunek wraz z kartą debetową i dokonać nią minimum jednej płatności.
Ostatnim warunkiem jaki należy spełnić w celu uzyskania bonusu jest otwarcie do 31
grudnia br. promocyjnej lokaty 2-miesięcznej oprocentowanej na 4 proc. w skali roku i
zdeponowanie na niej środków w wysokości od 1 tys. do 10 tys. złotych.
Ponadto uczestnicy promocji „Comperia Bonus” mogą wziąć udział w dodatkowym
konkursie, w którym do wygrania są 4 smartfony Samsung Galaxy S6 i 55 smartwatchy
SONY SW2. Nagrody te otrzymają osoby, które najciekawiej odpowiedzą na pytanie
konkursowe przygotowane przez redakcję Comperia.pl.
Konto Internetowe powstało z myślą o osobach, które chcą cieszyć się bezpłatnym
prowadzeniem rachunku bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków.
Użytkownicy Konta Internetowego nie płacą również za przelewy internetowe, w tym za
przelewy europejskie, operacje realizowane za pośrednictwem systemu płatności
mobilnych BLIK, a także za wypłaty z bankomatów krajowych należących do sieci Euronet
i Planet Cash oraz z bankomatów zagranicznych.
Uczestnicy promocji będą również mogli do końca lutego 2016 r. bezpłatnie korzystać z
karty debetowej wydawanej do Konta Internetowego. Później z opłaty miesięcznej w
wysokości 4 zł zwolnione zostaną osoby, które w danym miesiącu wykonają transakcje
bezgotówkowe na kwotę min. 100 zł.
Kotno Internetowe zwyciężyło w najnowszym rankingu przygotowanym przez
porównywarkę internetową Comperia.pl na najlepszy rachunek osobisty dla internauty
http://www.comperia.pl/ranking-kont-osobistych-dla-internauty-i-nie-tylko.html. K o n t o
Alior Banku jako jedyne z analizowanych rachunków jest nie tylko bezpłatne i zapewnia
dostęp mobilny do zgromadzonych na nim środków, ale również pozwala na dodatkowy
zysk dzięki promocyjnej ofercie lokaty na 4 proc.
Szczegóły promocji Alior Banku i porównywarki internetowej Comperia.pl są dostępne na
stronie https://comperiabonus.pl/AliorBank

