Regulamin promocji NET PREMIUM
Wprowadzenie
§ 1.
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki promocji w zakresie Konta NET PREMIUM, karty World MasterCard lub MasterCard
Debit, Limitu kredytowego w rachunku oraz Lokaty powitalnej (Promocja NET PREMIUM).
2. Organizatorem Promocji jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, zarejestrowany w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP
8960005673, kapitał zakładowy i wpłacony 1 020 883 050 zł. („Organizator”, „Bank”).
3. Do Promocji NET PREMIUM Uczestnik może przystąpić w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. (Okres przystąpienia do
Promocji).
4. Zasady i warunki Promocji NET PREMIUM obowiązują do 31 grudnia 2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. warunki Pakietu NET PREMIUM
będą zgodne z obowiązującymi na ten dzień warunkami pakietu NET.
5. Przystąpienie Uczestnika do Promocji NET PREMIUM jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Definicje
§ 2.
Użyte w Regulaminie terminy zdefiniowane oznaczają:
1. Karta płatnicza - karta debetowa World MasterCard lub MasterCard Debit wydawana przez Bank do Konta NET (w Promocji NET
PREMIUM) na wniosek Uczestnika, umożliwiająca dokonywanie transakcji płatniczych do wysokości dostępnych środków na Koncie
NET (w Promocji NET PREMIUM, do którego Karta płatnicza została wydana;
2. Konto NET (w Promocji NET PREMIUM) - Konto NET prowadzone zgodnie z „Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.", otwarte na warunkach Promocji
NET PREMIUM określonych w Regulaminie;
3. Limit kredytowy w rachunku - kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o kredycie konsumenckim, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, umożliwiający Uczestnikowi dysponowanie dostępnymi
środkami w wysokości przekraczającej saldo rachunku;
4. Lokata powitalna - lokata dostępna wyłącznie w Oddziale Banku o stałym oprocentowaniu w wysokości 3% w skali roku w walucie PLN
na okres 12 miesięcy. Minimalna kwota Lokaty powitalnej wynosi 20000 zł. W dniu odnowienia lokata jest odnawialna na warunkach
oferowanych przez Bank w dniu odnowienia dla Lokaty tradycyjnej o stałym oprocentowaniu w PLN na okres 12 miesięcy
(od 12.11.2018 lokaty terminowej), zgodnie z Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych;
5. Regularne wpływy - suma miesięcznych wpływów bezgotówkowych powiększających saldo środków pieniężnych na Koncie NET
(w Promocji NET PREMIUM). Do Regularnych wpływów nie wlicza się transakcji pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego
Uczestnika;
6. Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wnioskująca o otwarcie Konta NET PREMIUM
w Okresie przystąpienia do Promocji, która w dniu składania wniosku o otwarcie Konta NET (w Promocji NET PREMIUM) spełnia jeden
z następujących warunków:
a) nie posiada zawartej Umowy z Bankiem, albo
b) posiada indywidualnie zawartą Umowę z Bankiem i wnioskuje o otwarcie Konta NET (w Promocji NET PREMIUM) razem z inną
osobą lub osobami, albo
c) razem z inną osobą lub osobami posiada zawartą Umowę z Bankiem i wnioskuje o otwarcie Konta NET (w Promocji NET
PREMIUM) indywidualnie lub z osobą lub osobami innymi niż te, razem z którymi posiada zawartą Umowę z Bankiem;
7. Umowa - Umowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank
Polska S.A.;
8. Zgoda marketingowa - zgoda na przetwarzanie przez Bank danych osobowych Uczestnika (w tym danych stanowiących tajemnicę
bankową) w celach marketingowych i statystycznych, w szczególności w celu sporządzania i przedstawiania zindywidualizowanej, czyli
dopasowanej do przewidywanych potrzeb lub profilu Uczestnika, utworzonego w oparciu o dane osobowe, w tym na przesłanie przez
Bank informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pomocą
jakichkolwiek środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniej, w szczególności na przesyłanie w drodze elektronicznej,
z wykorzystaniem telefonu lub sms, reklamy lub oferty produktów Banku oraz podmiotów współpracujących z Bankiem na podstawie
umowy.

Zasady i warunki Promocji NET PREMIUM
§ 3.
1. Uczestnik może otworzyć tylko jedno Konto NET (w Promocji NET PREMIUM).
2. Warunki prowadzenia Konta NET (w Promocji NET PREMIUM) wynikające z Promocji NET PREMIUM są następujące:
a) Oprocentowanie - saldo konta jest oprocentowane stałą stopą procentową w wysokości 1,30% w skali roku. Kapitalizacja odsetek
na koncie następuje na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
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b) Miesięczna opłata za prowadzenie konta:


do 31 grudnia 2018 r. włącznie wynosi 0 zł;



od 1 stycznia 2019 r. wynosi 0 zł w przypadku, gdy Uczestnik udzielił Zgody marketingowej i utrzymają w danym miesiącu oraz
będzie spełniał przynajmniej jeden z następujących warunków:





Regularne wpływy na Konto NET (w Promocji NET PREMIUM) będą wynosiły min. 5000 zł;
będzie posiadać w Banku aktywa na produktach depozytowych i inwestycyjnych w wysokości min. 50000 zł.

od 1 stycznia 2019 r. wynosi 20 zł, w przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków. Opłata będzie pobierana za każdy
miesiąc kalendarzowy do 15. dnia kolejnego miesiąca.

c) Prowizja za udzielenie Limitu kredytowego w rachunku oraz za administrowanie udzielonym Limitem kredytowym w rachunku za
każdy rok funkcjonowania Limitu kredytowego w rachunku wynosi 1% kwoty Limitu kredytowego w rachunku, jednak nie mniej niż
20 zł.
d) Opłata za obsługę Karty płatniczej wynosi 0 zł.
e) Opłata za wypłatę gotówki Kartą płatniczą ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie (nie dotyczy dodatkowych opłat
naliczanych przez operatora bankomatu) wynosi 0 zł.
3. Uczestnik może otworzyć maksymalnie 5 Lokat powitalnych nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia założenia Konta
NET (w Promocji NET PREMIUM). Łączne saldo wszystkich Lokat powitalnych otworzonych przez Uczestnika nie może przekraczać
100000 zł.
4. Rozwiązanie Umowy o Konto NET PREMIUM lub zmiana rodzaju Konta NET (w Promocji NET PREMIUM) na inne dostępne w ofercie
Banku skutkuje wygaśnięciem warunków Promocji NET PREMIUM. Nie dotyczy to warunków prowadzenia Lokaty powitalnej.
5. Pozostałe warunki Konta NET (w Promocji NET PREMIUM) nieobjęte niniejszym Regulaminem są zgodne z warunkami Konta NET.

Postępowanie reklamacyjne
§ 4.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności Promocji NET PREMIUM z niniejszym
Regulaminem, zgodnie z § 43 Regulaminu konto dla klientów indywidualnych.

Postępowanie końcowe
§ 5.
1. Regulamin Promocji będzie dostępny na stronie www.santander.pl oraz w placówkach Banku.
2. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie promocji będą miały zastosowanie Regulamin kont dla klientów indywidualnych
oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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