Regulamin „Promocji dla przedsiębiorców VI”
Na skróty
Promocja polega na:
 zwolnieniu Uczestnika z opłat za prowadzenie rachunku bieżącego, przelewy, wydanie i użytkowanie karty do rachunku
 możliwości uzyskania do 1.300 zł premii
o
do 900 zł zwrotu za transakcje kartą oraz
o
400 zł za podpisanie umowy o terminal płatniczy z Elavon Financial Services Designated Activity Company za
pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. oraz jego aktywację – pierwsza transakcja)

Informacje ogólne
§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Promocja dla przedsiębiorców VI” („Promocja”).
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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723,
NIP 8960005673, kapitał zakładowy i wpłacony 1 021 893 140 zł („Organizator”, „Bank”).
3. Promocja polega na zwolnieniu Klienta z opłat za prowadzenie rachunku bieżącego, przelewy, wydanie i użytkowanie karty
do rachunku oraz dodatkowo na możliwości uzyskania do 1.300 zł premii (do 900 zł zwrotu za transakcje kartą oraz 400 zł za nabycie i
aktywację terminalu płatniczego ).

Czas promocji
§ 2.
1. Okres przystąpienia do promocji – od 1 kwietnia 2021 r. do 31 października 2021 r. włącznie.
2. Okres trwania promocji – 24 miesiące od dnia przystąpienia do promocji.

Uczestnik promocji
§ 3.
Uczestnikiem promocji („Uczestnik”) może zostać wyłącznie osoba fizyczna, posługująca się ważnym polskim dowodem osobistym,
prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nieposiadająca jakiegokolwiek rachunku bieżącego (firmowego) w Banku w okresie
od 31 marca 2019 r. do dnia przystąpienia do promocji.

Warunki promocji
§ 4.
Uczestnik może skorzystać z promocji cenowej polegającej na:
1. Zwolnieniu z opłat naliczanych przez Bank przez 24 miesiące z tytułu:
a.

prowadzenia Konta Firmowego Godnego Polecenia,

b.

przelewów realizowanych w systemie Elixir w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma,

c.

przelewów w formie polecenia wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska - polecenie przelewu SEPA w
usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma

d.

10 pierwszych przelewów w systemie BlueCash wykonywanych w miesiącu rozliczeniowym w usługach bankowości
elektronicznej Santander Mini Firma,

e.

realizacji zleceń stałych na konta w innych bankach w usługach bankowości elektronicznej Mini Firma,

f.

realizacji poleceń zapłaty w usługach bankowości elektronicznej Mini Firma z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy
prowadzony w innym banku,

g.

wysłania smsKodów autoryzacyjnych,

h.

użytkowania pierwszej karty debetowej (w PLN) do Konta Firmowego Godnego Polecenia (do wyboru: Visa Business
Electron lub MasterCard Business Debit),
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i.

wypłaty gotówki kartą:
i.
ii.
iii.

w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A.,
w terminalach innych instytucji w kraju,
bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłat za użytkowanie karty oraz za bezpłatne wypłaty gotówki przy użyciu karty jest:

2.



brak sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w Banku;



wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingowych;



wyrażenie zgody na kontakt elektroniczny w celach marketingowych.
Możliwości otrzymania premii za transakcje kartą debetową wydaną do rachunku bieżącego otwartego w ramach promocji:
a.

Warunkiem uzyskania premii jest:


brak sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w Banku i utrzymanie braku tego sprzeciwu co najmniej
do dnia wypłaty premii;



wyrażenie i utrzymanie zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingowych co najmniej do dnia wypłaty premii;



wyrażenie i utrzymanie zgody na kontakt elektroniczny w celach marketingowych co najmniej do dnia wypłaty premii;

b.

Warunkiem uzyskania premii jest wykonanie minimum jednego przelewu na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Urzędu Skarbowego o minimalnej wartości 200 zł do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu naliczenia
premii z rachunku bieżącego otwartego w ramach promocji.

c.

Po spełnieniu warunków, o których mowa w. § 4 ust. 2 lit. a i b klient może otrzymać 3% - maksymalnie do 150 zł
miesięcznie - zwrotu z wykonanych transakcji bezgotówkowych dokonanych za pomocą karty w każdym miesiącu.

d.

Okres naliczania premii, o której mowa w punkcie c. powyżej (tj. § 4 ust. 2 lit. c) trwa 6 miesięcy kalendarzowych liczonych
od dnia otwarcia rachunku (maksymalnie 900 zł w ciągu 6 miesięcy kalendarzowych od dnia otwarcia rachunku).

e.

Premia w kolejnych miesiącach kalendarzowych naliczana jest zgodnie z tabelą:
Miesiąc 1
(przystąpienie do
promocji)
- zawarcie umowy
o konto wraz z kartą
w promocji
- wykonanie
płatności kartą

Warunki
przyznania
premii
Wypłacona
premia

f.

Miesiąc 2

Miesiąc 3

Miesiąc 4

Miesiąc 5

Miesiąc 6

Miesiąc 7

- przelew do US
lub ZUS na min.
200 zł

- przelew do US
lub ZUS na min.
200 zł

- przelew do US
lub ZUS na min.
200 zł

- przelew do US
lub ZUS na min.
200 zł

- przelew do US
lub ZUS na min.
200 zł

- przelew do US
lub ZUS na min.
200 zł

3% wartości
transakcji kartą
w Miesiącu 1
max. 150 zł

3% wartości
transakcji kartą
w Miesiącu 2
max. 150 zł

3% wartości
transakcji kartą
w Miesiącu 3
max. 150 zł

3% wartości
transakcji kartą
w Miesiącu 4
max. 150 zł

3% wartości
transakcji kartą
w Miesiącu 5
max. 150 zł

3% wartości
transakcji kartą
w Miesiącu 6
max. 150 zł

Premia zostanie przekazana na rachunek Uczestnika otwarty w ramach Promocji do ostatniego dnia kolejnego miesiąca
po miesiącu wykonania transakcji bezgotówkowych (o których mowa w § 4 ust. 2 lit. c), o ile warunki do jej wypłaty zostały
spełnione (§ 4 ust. 2 lit. a i b).

Po zakończeniu promocji (tj. upływie terminu wskazanego w § 2 ust.2 niniejszego regulaminu) opłaty będą pobierane zgodnie
z „Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm” Część I A
obowiązującą na dzień zakończenia promocji i na następne okresy dla Konta Firmowego Godnego Polecenia.
3.

Otrzymaniu premii w wysokości 400 zł za:
a.

zawarcie pierwszej umowy o akceptacje kart z Elavon Financial Services Designated Activity Company za
pośrednictwem Santander Bank Polska S.A.,

b.

wskazanie jako rachunku do rozliczeń z tytułu tej umowy rachunku Uczestnika otwartego w ramach Promocji,

c.

aktywację terminala (pierwsza transakcja) nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji,

Warunkiem uzyskania premii jest:


brak sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w Banku i utrzymanie braku tego sprzeciwu co najmniej
do dnia wypłaty premii;



wyrażenie i utrzymanie zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingowych co najmniej do dnia wypłaty premii;



wyrażenie i utrzymanie zgody na kontakt elektroniczny w celach marketingowych co najmniej do dnia wypłaty premii;

Premia zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano pierwszej transakcji na konto
Uczestnika otwarte w ramach Promocji. Jeżeli w dacie naliczenia premii ww. konto będzie zamknięte, nagroda nie zostanie
wypłacona.
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Pierwsza umowa oznacza, że Klient nie posiada aktywnej umowy o akceptacje kart z Elavon Financial Services Designated Activity
Company
4. Z promocji wyłączone są podmioty, które w okresie od 31 marca 2019 r. do dnia przystąpienia do promocji posiadały jakikolwiek
bieżący rachunek firmowy w Banku.
5. Z promocji wyłączone są następujące produkty:
a.
b.
c.

Karta debetowa Visa Business,
Usługa płatności Przelew24,
Transakcje quasicash/ transakcje wykonywane w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe,
zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

6. Bank zastrzega sobie prawo wypowiedzenia warunków promocji (tj. zaprzestania stosowania warunków promocyjnych), jeżeli:
a.
b.
c.
d.

Uczestnik posiada już inne konto firmowe w Banku.
Uczestnik wypowie umowę usług elektronicznych Santander Mini Firma.
Roczne przychody Uczestnika przekroczą 10.000.000 zł.
Uczestnik wycofa zgody na kontakt, o których mowa w §4 ust. 1.

Liczba promocyjnych rachunków jest nieograniczona, jednak Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wykluczeń opisanych
w pkt 4, 5 i 6. W ramach niniejszej promocji dopuszczalne jest otwarcie tylko jednego rachunku bieżącego (firmowego) w Banku przez
jednego Przedsiębiorcę.

Zasady przystąpienia do promocji
§ 5.
Aby przystąpić do promocji należy:
1. w terminie określonym, w § 2 ust.1 niniejszego regulaminu zawrzeć umowę rachunku bieżącego Konto Firmowe Godne Polecenia
w PLN za pośrednictwem:
a)
b)

formularza dostępnego na stronie www.santander.pl/firmy;
Multikanałowego Centrum Komunikacji – infolinii Banku dostępnej pod numerem 1 9999 (koszt połączenia zgodny z
taryfą operatora);
c) Usług Bankowości Elektronicznej Santander Internet dla klienta indywidualnego lub Santander Mobile;
d) Mobilnego Doradcy poza Oddziałem
2. w procesie otwarcia rachunku zawrzeć umowę na Usługi Bankowości Elektronicznej Mini Firma;

Reklamacje
§ 6.
1.

Uczestnik może złożyć reklamację:
a)
b)
c)

ustnie – osobiście w placówce banku lub telefonicznie,
pisemnie – przesyłką pocztową na adres siedziby Banku lub placówki Banku lub osobiście w placówce Banku,
w formie elektronicznej w usłudze Santander Internet, Mini Firma, iBiznes24.

2.

Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku www.santander.pl

3.

Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i wyboru Uczestnika, zostanie udzielona listownie lub przez skrzynkę
odbiorczą w Santander Internet, Mini Firma, iBiznes24lub usługą powiadamiania SMS, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających
rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 35 dni
roboczych, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

4.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Bank dostępne są na stronie internetowej Banku
www.santander.pl oraz w placówkach Banku.

5.

Organem nadzoru właściwym dla Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.

6.

Spór między uczestnikiem Promocji będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą a Bankiem w sytuacji
nieuwzględnienia przez Bank reklamacji może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania
sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl.

Ochrona danych osobowych
§ 7.
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „My”).
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2.

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji. Przez przeprowadzenie
Promocji rozumiemy m.in.: (1) przyjęcie i weryfikację zgłoszeń, (2) zwolnienie z opłat, (3) obsługę reklamacji, (4) ochronę przed
roszczeniami.

3.

Przysługuje Państwu prawo do: (1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, (2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
(2) żądania ograniczenia przetwarzania, (4) żądania usunięcia danych osobowych, (5) żądania przenoszenia danych osobowych, (6)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.

Dalsze informacje dostępne są na: www.santander.pl/informacje-o-banku/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.html.

5.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na
iod@santader.pl bądź korespondencyjnie na adres banku – z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Informacje dodatkowe
§ 8.
1. Niniejszy regulamin promocji będzie dostępny w placówkach Banku oraz na stronie www.santander.pl/firmy.
2. Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie promocji i jej prawidłowy przebieg.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania promocji.
4.

Wartość premii (określonej w par.4 ust.2 i 3 Regulaminu) otrzymanej przez Uczestnika w ramach Promocji, stanowi dla niego przychód
z działalności gospodarczej. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego odprowadzenia należnego podatku z tego tytułu.

Postanowienia końcowe
§ 9.
1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie promocji będą miały zastosowanie: Regulamin kont dla firm, Załącznik do
Regulaminu kont dla firm „Rachunek bieżący”, Regulamin kart płatniczych dla firm, Regulamin bankowości elektronicznej Mini Firma,
Załącznik do Regulaminu kont dla firm „Rachunek VAT”
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu promocji w zakresie dostosowania nazw usług świadczonych
przez bank do nazw wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wykazu
usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz. U. 2017.1437 z dnia 2017.07.27 r.) w związku z art. 32d Ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U.2017.2003 t.j. z dnia 2017.10.27).
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