Regulamin promocji „Dodajemy 1%”
w Santander TFI S.A.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem promocji „Dodajemy 1%” zwanej dalej „Promocją” jest Santander Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-894 Poznań, Pl. Władysława Andersa 5, wpisane do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, posiadające numer NIP
778-13-14-701, zwane dalej „Organizatorem”.

2.

Promocja prowadzona jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie promocji „Dodajemy 1%”
w Santander TFI S.A., zwanym dalej „Regulaminem”. W zakresie praw i obowiązków Uczestników Promocji
nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie postanowienia statutów i prospektów informacyjnych
funduszy objętych Promocją.
§2
SUBFUNDUSZE OBJĘTE PROMOCJĄ

Promocja dotyczy wpłat do subfunduszy zarządzanych przez Organizatora wchodzących w skład Santander FIO oraz
Santander Prestiż SFIO, zwanych dalej „Subfunduszami objętymi promocją”, z zastrzeżeniem, że z Promocji wyłączone
są następujące subfundusze: Santander Dłużny Krótkoterminowy, Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy,
Santander Strategia Konserwatywna, Santander Strategia Stabilna, Santander Strategia Dynamiczna, Santander
Strategia Akcyjna.
§3
CZAS TRWANIA I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
1.

W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które spełnią łącznie następujące warunki (dalej:
„Uczestnicy Promocji”):
a.

w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. (włącznie):


dokonają wpłaty środków pieniężnych w wysokości co najmniej 1000 zł do Subfunduszu objętego
promocją lub



złożą zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa o wartości co najmniej 1000 zł z subfunduszu
Santander Dłużny Krótkoterminowy lub Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy, które były
zapisane na subrejestrach na dzień 31 maja 2020 r., na Subfundusz objęty promocją.

b.

do 30 czerwca 2021 r. (włącznie) nie złożą zlecenia odkupienia ani zamiany jednostek uczestnictwa nabytych
za środki, o których mowa w pkt. a, pod rygorem utraty prawa do otrzymania nagrody od takich środków.

2.

Z promocji wyłączone są wpłaty dokonywane na Indywidualne Konta Emerytalne i Pracownicze Programy
Emerytalne.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu, o którym mowa w ust. 1 ppkt a powyżej,
o czym poinformuje na stronie internetowej www.SantanderTFI.pl.
§4
ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

1.

Uczestnicy Promocji, którzy spełnią warunki wskazane w §3 ust. 1, będą uprawnieni do otrzymania nagrody
w wysokości 1% (jednego procenta) od salda środków wpłaconych na warunkach objętych Promocją, liczonego
jako różnica pomiędzy sumą środków wpłaconych (według ceny nabycia) na warunkach objętych Promocją,
a sumą środków wypłaconych w wyniku zleceń odkupienia złożonych w okresie , o którym mowa w §3 ust. 1 pkt
a, z funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO, za wyjątkiem środków pochodzących z odkupienia jednostek
uczestnictwa nabytych w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych lub Pracowniczych Programów
Emerytalnych.
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2.

Nagroda, o której mowa w ust. 1, zostanie przyznana poprzez nabycie, za kwotę określoną w ust. 1, dodatkowych
jednostek uczestnictwa na subrejestr, do którego Uczestnik Promocji dokonał wpłat objętych Promocją, a jeśli
Uczestnik Promocji posiada więcej niż jeden taki subrejestr, przyznanie nagrody nastąpi na subrejestr, na który
została dokonana ostatnia z wpłat.

3.

Organizator dokona nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa według wyceny z dnia 30 lipca 2021 r.
§5
ROZLICZENIA PODATKOWE

1.

Przyznana Uczestnikom Promocji nagroda określona w §4 ust. 1 podlega opodatkowaniu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonym
w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 2019
poz.1387 t.j.).

2.

Koszt podatku zostanie poniesiony przez Organizatora. Organizator naliczy i odprowadzi zryczałtowany podatek
dochodowy od osób fizycznych do właściwego urzędu skarbowego.
§6
REKLAMACJE

1.

Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnicy Promocji mogą składać:
a.

w formie pisemnej :


listownie na adres Agenta Transferowego: ProService Finteco Sp. z o.o., ProService Finteco Sp. z o.o.,
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa,



osobiście – w siedzibie Towarzystwa, pod adresem: Santander TFI S.A., pl. Władysława Andersa 5, 61894 Poznań,



osobiście – w placówkach dystrybutorów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Organizatora
obsługujących klientów (zgodnie z zasadami składania reklamacji w tych placówkach; lista placówek
dostępna jest na stronie internetowej www.SantanderTFI.pl),

b.

w formie elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundusze@santander.pl.

c.

ustnie:


telefonicznie, na numer infolinii Organizatora: 801 123 801 lub 61 885 19 19,



osobiście do protokołu - w placówkach dystrybutorów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
Organizatora obsługujących klientów (zgodnie z zasadami składania reklamacji w tych placówkach;
lista placówek dostępna jest na stronie internetowej www.SantanderTFI.pl),



osobiście do protokołu – w siedzibie Towarzystwa, pod adresem: Santander TFI S.A., pl. Władysława
Andersa 5, 61-894 Poznań.

2.

Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika Promocji.

3.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty ich złożenia. W szczególnie skomplikowanych
przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji.

4.

O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy
złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.

5.

Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Organizatora, do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823) jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).
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§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator Promocji oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w zakresie uzasadnionym zmianami prawa,
wytycznymi organu nadzoru nad działalnością Organizatora, zmianami statutów lub prospektów informacyjnych
zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, w trakcie obowiązywania Promocji. Organizator może
dokonać zmian Regulaminu także z innej uzasadnionej przyczyny, jednakże w takim przypadku zmiany nie mogą
naruszać interesu uczestników i ich praw nabytych na podstawie dotychczasowego brzmienia Regulaminu.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.

4.

Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.SantanderTFI.pl.

5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.
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