Regulamin programu sprzedaży premiowej Plan
500+Premia
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa Posiadaczy w programie sprzedaży premiowej usługi prowadzenia przez Bank
długoterminowych rachunków lokat terminowych o nazwie handlowej Plan 500+Premia, zwanym dalej „Programem Plan
500+Premia”.
2. Organizatorem promocji jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia
Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.), NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1 020 883
050 zł („Organizator”/ „Bank”).
3. Uczestnictwo Posiadacza w Programie Plan 500+Premia jest równoznaczne z akceptacja przez Posiadacza Regulaminu programu
sprzedaży premiowej Plan 500+Premia zwanego dalej „Regulaminem”.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie terminy zdefiniowane poniżej, oznaczają:
1) [Konto osobiste] – jeden z oferowanych przez Bank rachunków o charakterze oszczędnościowo – rozliczeniowym prowadzony
w złotych, objęty jednym z Pakietów opłat, zgodnie z „Tabelą opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska SA
pobieranych za czynności bankowe dla klientów indywidualnych.
2) [Konto Oszczędnościowe] – jeden z oferowanych przez Bank rachunków o charakterze oszczędnościowo – rozliczeniowym
prowadzony w złotych, pod nazwą handlową „Konto Oszczędnościowe 500 Plus”.
3) [Lokata] – 10 letnia nieodnawialna lokata terminowa, oferowana pod nazwą handlową Plan 500+Premia.
4) [Umowa] - Umowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche
Bank Polska S.A.
5) [Oprocentowanie] – oprocentowanie rachunku Lokaty naliczane w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania aktualnie
obowiązującej w Banku.
6) [Premia] – roczna nagroda wypłacana Posiadaczowi uczestniczącemu w Programie Plan 500+Premia na Konto
Oszczędnościowe, po każdym zakończonym roku trwania Lokaty.
7) [Posiadacz] – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, na rzecz której Bank prowadzi w ramach
Umowy konto osobiste.
8) [Wpłata] – co najmniej jednorazowe zasilenie rachunku Lokaty, dokonane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na kwotę
minimum 100 PLN (słownie: sto) powiększająca saldo środków pieniężnych na Lokacie w danym roku trwania Lokaty.
9) [Tabela oprocentowania] - "Tabela oprocentowania kont i lokat terminowych dla klientów indywidualnych" dokument
zawierający aktualną wysokość oprocentowania produktów depozytowych prowadzonych przez Bank.
10) [Bank] – Santander Bank Polska S.A. będący organizatorem niniejszego Programu Plan 500+Premia, prowadzący
długoterminowe rachunki lokat terminowych pod nazwą handlową Plan 500+Premia.

II. Zasady otwarcia Lokaty
1.

2.
3.

4.

5.

Liczba Lokat, jakie Posiadacz uczestniczący w Programie Plan 500+Premia może otworzyć, odpowiada udokumentowanej przez
Posiadacza, zgodnie z ust. 3 poniżej, liczbie dzieci posiadanych przez Posiadacza, pozostających z Posiadaczem we wspólnym
gospodarstwie domowym oraz małoletnich, których opiekunem prawnym został ustanowiony Posiadacz, pozostających z
Posiadaczem we wspólnym gospodarstwie domowym, które w dniu otwarcia Lokaty nie osiągnęły 18 roku życia, jednak nie
więcej niż 5 (słownie: pięć) Lokat.
W tym samym czasie Posiadacz uczestniczący w Programie Plan 500+Premia może mieć otwartych łącznie do 5 (słownie:
pięciu) Lokat oraz Kont Oszczędnościowych.
Weryfikacja możliwości otwarcia Lokaty przez Posiadacza uczestniczącego w Programie Plan 500+Premia następowała poprzez
przedstawienie przez Posiadacza Bankowi odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, lub dowodu osobistego lub paszportu
dziecka bądź dokumentu potwierdzającego ustanowienie Posiadacza opiekunem prawnym dla małoletnich pozostających z
Posiadaczem we wspólnym gospodarstwie domowym.
W Programie Plan 500+Premia może uczestniczyć Posiadacz, który spełni łącznie następujące warunki:
a) posiada lub otworzy Konto osobiste w Banku,
b) złoży w Banku wniosek o otwarcie Lokaty spełniającą wymóg posiadania dziecka lub sprawowania opieki nad małoletnim,
z uwzględnieniem ograniczeń określonych w ust. 1.,
c) otworzy Konto Oszczędnościowe.
W przypadku likwidacji Lokaty przed terminem zapadalności, Posiadacz nie może ponownie założyć Lokaty na to samo dziecko.

III. Warunki Lokaty
1.
2.
3.
4.

Wysokość oprocentowania Lokaty wskazana jest w aktualnej Tabeli oprocentowania.
Lokata jest oprocentowana zmienną stopą procentową.
Lokata jest nieodnawialna. Po zakończeniu okresu środki z Lokaty zostaną przeksięgowana na Konto osobiste Posiadacza.
Okres trwania Lokaty liczony jest od daty pierwszej Wpłaty na rachunek Lokaty.
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5.
6.
7.
8.

Pierwsza Wpłata na Lokatę powinna zostać dokonana przez Posiadacza uczestniczącego w Programie Plan 500+Premia nie
później niż 30 dni kalendarzowych, od dnia jej otwarcia. Po tym okresie Lokata oraz Konto Oszczędnościowe zostaną
automatycznie zamknięte.
Kolejne Wpłaty powinny zostać dokonane bezpośrednio na rachunek Lokaty.
Kapitalizacja odsetek następuje po każdym zakończonym roku trwania Lokaty. Kwota z tytułu skapitalizowanych odsetek
powiększa kwotę środków na rachunku Lokaty.
Posiadacz uczestniczący w Programie Plan 500+Premia ma prawo do nieograniczonej ilości Wpłat na Lokatę.
Częściowa lub całkowita Wypłata środków z rachunku Lokaty jest równoznaczna z likwidacją/zamknięciem Lokaty. Należne
odsetki do Lokaty zostaną wypłacone wyłącznie za każdy zakończony rok trwania Lokaty.

IV. Premia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nagrodą dla Posiadacza uczestniczącego w Programie Plan 500+Premia jest Premia w wysokości odpowiadającej 1/12 sumy
Wpłat na rachunek Lokaty w roku poprzedzającym kapitalizację odsetek na rachunku Lokaty, za który Posiadacz uczestniczący
w Programie Plan 500+Premia uzyskać prawo do otrzymania Premii.
Wypłata Premii ma miejsce po zakończeniu każdego roku trwania Lokaty na Konto Oszczędnościowe w przypadku spełnienia
warunku opisanego w pkt. IV.5.
Premia zostanie wypłacona najpóźniej w terminie 20 dni roboczych od dnia rozpoczęcia się kolejnego roku trwania Lokaty.
Maksymalna wysokość Premii po każdym roku trwania Lokaty wynosi 500 PLN.
Posiadacz uczestniczący w Programie Plan 500+Premia uzyskuje prawo do Premii, jeżeli spełni warunek regularnych Wpłat na
Lokatę, tj. gdy w danym roku jej trwania suma Wpłat wyniesie co najmniej 1200 PLN.
Kwota wypłaconych Premii podlega zwrotowi przez Posiadacza w przypadku złożenia przez niego dyspozycji likwidacji Lokaty
w okresie 5 lat (słownie: pięć) liczonych od dnia dokonania pierwszej Wpłaty na Lokatę. Kapitał Lokaty zostanie pomniejszony
o kwotę stanowiącą równowartość wszystkich wypłaconych przez Bank Premii na Konto Oszczędnościowe.

V. Postępowanie reklamacyjne
Każdemu Posiadaczowi uczestniczącemu w Programie Plan 500+Premia przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności
Programu Plan 500+Premia z niniejszym Regulaminem, zgodnie z § 43 Regulaminu kont dla klientów indywidualnych.

VI. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Banku, jego Oddziałach oraz na stronie internetowej www.santander.pl
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu kont dla klientów indywidualnych.
Nagroda (premia) związana ze sprzedażą premiową świadczonych przez Bank usług podlega zwolnieniu z podatku
dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych wg stanu prawnego na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu. Przepisy określające zasady opodatkowania Premii
mogą ulec zmianie w czasie trwania sprzedaży premiowej Lokat o nazwie handlowej Plan 500+Premia.
Regulamin obowiązuje od dnia 09.05.2016 r. dla Lokat i Kont oszczędnościowych otwartych do 09.11.2018 r.
Administratorem danych osobowych Posiadaczy uczestniczących w Programie Plan 500+Premia jest Santander Bank Polska
S.A. (dalej jako „Administrator“). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyżej wskazanych Posiadaczy w celu realizacji
Programu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na www.santander.pl/informacje-obanku/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.html.
Spory pomiędzy Posiadaczem uczestniczącym w Programie Plan 500+Premia a Organizatorem mogą być rozstrzygane
polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000
złotych polskich. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy.
Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Posiadacz będący uczestnikiem Programu Plan 500+Premia może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub
Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
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