
Regulamin promocji "Konto Firmowe Godne Polecenia z BONUSEM  

– edycja 3" 
 

Z tego regulaminu dowiesz się: 

 w jakim czasie i na jakich zasadach działa akcja, 

 co zrobić, aby z niej skorzystać. 

Określenia użyte w tym regulaminie będziemy zapisywać kursywą, a ich znaczenie znajdziesz  

w Słowniczku. 

 

Słowniczek 
 

akcja akcja promocyjna "Konto Firmowe Godne Polecenia z BONUSEM – edycja 

3" 

aplikacja mobilna  aplikacja „Santander mobile" dostępna na urządzenia mobilne  

z systemem operacyjnym Android i iOS, w której bank świadczy usługi 

bankowości internetowej 

bank  Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 

17, 00-854 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego za numerem: 0000008723, NIP: 896-000-56-73, REGON: 

930041341. Wysokość kapitału zakładowego: 1 021 893 140,00 zł, 

wysokość kapitału wpłaconego: 1 021 893 140,00 zł 

bonus jednorazowa premia pieniężna w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta 

złotych, zero groszy) 

doradca telefoniczny doradca jednostki banku, która świadczy m.in. pomoc merytoryczną, udziela 

wsparcia technicznego. Pomoc stanowi usługę bankowości telefonicznej; 

sposób kontaktu z doradcą telefonicznym określony jest na stronie banku 

www.santander.pl 

Konto Firmowe 

Godne 

Polecenia/Konto  

prowadzony przez bank rachunek bankowy o charakterze rozliczeniowym, 

przeznaczony dla przedsiębiorców 

organizator Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Rankomat 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Wolskiej 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego za numerem: 0000877277, NIP: 527-27-51-

881, REGON: 363096183, kapitał zakładowy: 65 000 550,00 zł, adres e-

mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. ks. bp. 

Władysława Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków 

profil uczestnika  indywidualne konto uczestnika akcji założone i prowadzone w serwisie,  

z unikalnym loginem oraz hasłem 

przedsiębiorca osoba fizyczna, która posługuje się ważnym polskim dowodem osobistym i 

prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą 

przelew dyspozycja posiadacza rachunku bankowego, na podstawie której bank 

zobowiązany jest do obciążenia jego rachunku określoną kwotą oraz 

uznania tą kwotą rachunku wierzyciela 



Santander internet  to usługa bankowości elektronicznej polegająca na dostępie do rachunku 

płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku 

płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych  

i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego 

rodzaju dyspozycji do rachunku 

serwis serwis internetowy, którego administratorem jest organizator, dostępny na 

stronie www.bonus.ebrokerpartner.pl 

strona akcji dedykowana strona internetowa akcji do której odnośnik znajduje się w 

serwisie, strona akcji zawiera link przekierowujący na stronę internetową 

banku, za pośrednictwem której możliwe jest złożenie wniosku o otwarcie 

Konta; 

regulamin niniejszy dokument 

uczestnik osoba fizyczna, która spełni warunki akcji 

umowa o Konto 

Firmowe Godne 

Polecenia  

umowa rachunku bankowego rozliczeniowego "Konto Firmowe Godne 

Polecenia" prowadzonego przez bank, obejmująca również umowę usług 

bankowości elektronicznej Mini Firma i umowę  

o kartę płatniczą dla firm 

wniosek o otwarcie 

konta  

wniosek o zawarcie Umowy o Konto Firmowe Godne Polecenia 

zgoda na ujawnienie 

tajemnicy bankowej  

zgoda Uczestnika na ujawnienie tajemnicy bankowej na rzecz organizatora, 

obejmująca informację, że uczestnik jest klientem banku obejmującą adres 

e-mail uczestnika oraz numer identyfikacyjny wniosku o otwarcie konta oraz 

upoważnienie przyznane przez uczestnika na rzecz banku uprawniające 

bank do przekazywania organizatorowi informacji o dokonanych przez 

uczestnika i przez bank czynnościach bankowych w zakresie niezbędnym 

do uzyskania bonusu oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania 

reklamacyjnego. Wyrażenie zgody na ujawnienie tajemnicy bankowej jest 

możliwe wyłącznie przy zgłoszeniu udziału w akcji tj. za pośrednictwem 

strony akcji 

 

 

Postanowienia ogólne 
 

1. W tym regulaminie określamy zasady akcji, którą przeprowadza organizator wraz ze 

współorganizatorem – bankiem. Opisujemy w nim także prawa i obowiązki organizatora, banku oraz 

uczestników. 

2. Organizator przeprowadzi akcję w serwisie. 

3. W akcji promujemy rachunek rozliczeniowy dla przedsiębiorców – Konto Firmowe Godne Polecenia 

oraz przekazujemy bonus dla uczestników, którzy spełnią warunki tego regulaminu.  

4. Akcję przeprowadzimy w terminie od 14 kwietnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. Będzie można 

wziąć w niej udział od 14 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. 

5. Organizator ma prawo przedłużyć akcję, przy czym przedłużenie akcji nie będzie miało 

negatywnego wpływu na prawa i obowiązki nabyte przez uczestników przed jej przedłużeniem, w 

szczególności nie będzie się wiązało z nałożeniem na uczestników dodatkowych obowiązków 

warunkujących uzyskanie bonusu.. 

6. Uczestnicy nie mogą zgłaszać roszczeń do organizatora lub banku, kiedy organizator zakończy 

akcję przed 30 czerwca 2021 r. Nie wpłynie to na ich prawa, które nabyli w czasie, kiedy trwa akcja. 

7. Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym 

Podstawa prawna 

art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2094) 

 

 



Kto może wziąć udział w akcji 

 

8. Możesz wziąć udział w akcji jako uczestnik, jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną  

i jednocześnie przedsiębiorcą oraz masz: 

 pełną zdolność do czynności prawnych; 

 obywatelstwo polskie; 

 miejsce zamieszkania na terytorium Polski; 

 ważny dowód osobisty. 

9. Jako przedsiębiorca, w tej akcji, nie możesz być posiadaczem, współposiadaczem czy 

pełnomocnikiem do rachunku dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w banku, od 

1 listopada 2019 r. do dnia otwarcia Konta Firmowego Godnego Polecenia,  

10. W akcji mogą wziąć udział uczestnicy, którzy mają lub mieli w banku indywidualny rachunek 

oszczędnościowo-rozliczeniowy, dla osób fizycznych. 

 

 

Kiedy możesz przystąpić do akcji 

 

11. Aby przystąpić do akcji musisz spełnić warunki: 

 zarejestrować profil uczestnika w serwisie zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym 

„Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu”, który 

organizator udostępnia w serwisie; 

 wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej;  

 zapoznać się z treścią regulaminu tej akcji i zaakceptować go; 

 złożyć wniosek o otwarcie konta w profilu uczestnika w okresie od 14 kwietnia 2021 r.  

do 31 maja 2021 r. wyłącznie za pośrednictwem strony akcji; 

 zawrzeć umowę o Konto Firmowe Godne Polecenia na podstawie wniosku o otwarcie konta 

okresie od 14 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.   

 

 

Jak zawrzesz umowę o Konto Firmowe Godne Polecenia 
 

12. Uczestnik zawiera umowę o Konto Firmowe Godne Polecenia z bankiem, zgodnie z zasadami, które 

określa bank. 

 

 

Co musisz zrobić, aby otrzymać bonus 

 

13. Aby otrzymać bonus musisz spełnić warunki opisane w części Kiedy możesz przystąpić do akcji.  

14. Dodatkowo do 31 lipca 2021 r. musisz: 
 wyrazić zgodę dla banku na kontakt: 

 aby bank mógł zrealizować wniosek o otwarcie konta i dostarczyć regulacje bankowe, 

w tym Taryfę Opłat i Prowizji - kiedy będziesz wypełniać online wniosek o otwarcie 

konta; 

 kontakt elektroniczny i telefoniczny w celach marketingowych - kiedy będziesz 

wypełniać online wniosek o otwarcie konta, a także w dowolnym momencie podczas 

wizyty w oddziale banku lub jego placówce partnerskiej, w bankowości elektronicznej 

Santander internet lub podczas rozmowy z doradcą telefonicznym; 

 wykonać co najmniej 3 (trzy) dowolne przelewy: Elixir, Ekspress Elixir lub Bluecash (z wyjątkiem 

przelewów do ZUS) na rachunki płatnicze prowadzone przez inny podmiot niż bank - od dnia 

otwarcia konta w akcji; 



 pobrać aplikację mobilną i co najmniej raz zalogować się do niej. 
15. Wszystkie zgody, o których mowa w tej części należy utrzymać przynajmniej do 31 lipca 2021 r. 

 

Kiedy otrzymasz bonus 

 

16. Otrzymasz bonus tylko, jeśli spełnisz warunki z części: 

 Kto może wziąć udział w akcji oraz  

 Kiedy możesz przystąpić do akcji oraz, 

 Co musisz zrobić, aby otrzymać bonus oraz 

zawrzesz z bankiem umowę o Konto Firmowe Godne Polecenia zgodnie z częścią Jak zawrzeć 

umowę o Firmowe Konto Godne Polecenia. 

17. Nie otrzymasz bonusu, jeśli rozwiążesz lub wypowiesz umowę o Konto Firmowe Godne Polecenia 

lub zrezygnujesz z udziału w akcji przed jej rozliczeniem, tj. przed dniem 31 lipca 2021 r., nawet 

jeśli spełnisz wszystkie warunki z części Kto może wziąć udział  

w akcji. 

18. Możesz zawrzeć tylko jedną umowę o Konto Firmowe Godne Polecenia, która da Ci prawo, aby 

wziąć udział w akcji. Umowę zawrzesz za pośrednictwem strony akcji. 

19. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jeden bonus niezależnie od liczby założonych profili 

uczestnika lub zawartych umów o Konto Firmowe Godne Polecenia zgodnie z tym regulaminem. 

20. Organizator powiadomi uczestnika, czy spełnił warunki i może otrzymać bonus, najpóźniej do 16 

sierpnia 2021 r., wiadomością e-mail. Będzie w niej link, który przekieruje uczestnika do formularza. 

Należy wskazać w nim numer konta bankowego, otwartego w tej akcji. Organizator udostępni też 

ten formularz w profilu uczestnika, w zakładce „WYPŁATA”. 

21. Formularz ten należy wypełnić w nieprzekraczalnym 7-dniowym terminie. Jeśli przekroczysz ten 

czas, nie otrzymasz bonusu. 

22. Bonus wypłaca organizator, do 31 sierpnia 2021 r. 

23. Wypłata bonusu może nastąpić wyłącznie na Konto Firmowe Godne Polecenia otwarte w tej akcji. 

24. Bonus, który otrzyma uczestnik podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych. 

Podstawa prawna 

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 

1426) 

25. Kiedy organizator przyzna i wypłaci bonus nie ponosi odpowiedzialności za realizację zobowiązań 

podatkowych uczestnika.  

 

 

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe 
 

26. Administratorem Twoich danych osobowych jest bank, adres e-mail: kontakt@santander.pl. 

Przetwarza on dane, aby zawrzeć i wykonać umowę o Konto Firmowe Godne Polecenia oraz 

zrealizować swoje działania marketingowe. 

27. Aby zorganizować akcję i przyznać bonus, administrator danych powierza przetwarzanie danych 

uczestników organizatorowi – Rankomat.pl spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (podmiot 

przetwarzający). 

28. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane, aby świadczyć usługę profilu 

uczestnika jest organizator. Szczegółowe zasady jak przetwarzane są dane określa „Regulamin 

świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu”, który organizator udostępnia w 

serwisie. 

29. Aby zrealizować akcję, będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

mailto:kontakt@santander.pl


swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

30. Dane osobowe będą przetwarzane: 

 w okresie niezbędnym, aby zrealizować akcję i przyznać bonus lub  

 do czasu, kiedy zrezygnujesz z udziału w akcji i  

 po tym czasie, aby zrealizować cele w okresie wymaganym przez prawo lub, aby 

zabezpieczyć lub dochodzić ewentualne roszczenia. 

31. W kwestiach, które wiążą się z ochroną danych osobowych w banku prosimy o kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Santander Bank Polska S.A. pod adresem: 

iod@santander.pl. 

32. Uczestnik, którego dane są przetwarzane, ma prawo: 

1) mieć do nich dostęp; 

2) sprostować je; 

3) usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie; 

4) przenieść je; 

5) wnieść skargę do organu nadzorczego; 

6) wnieść sprzeciw. 

33. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w akcji. 

 

Reklamacje 

 

34. Reklamacje, które dotyczą akcji, możesz złożyć do organizatora, do 16 września 2021 r. 

elektronicznie, poprzez formularz reklamacyjny. Będzie on dostępny w profilu uczestnika  

w zakładce „REKLAMACJE". Możesz też do nas napisać, podać swoje imię i nazwisko, adres  

e-mail oraz szczegółowy opis sprawy, którą chcesz reklamować.  

35. Organizator rozpatrzy reklamację w czasie do 30 dni, od dnia, w którym ją otrzymał.  

36. Odpowiedź na reklamację prześlemy uczestnikowi na adres e-mail podany podczas rejestracji 

profilu uczestnika lub na adres podany w treści reklamacji przesłanej pisemnie. Jeśli uczestnik nie 

poda adresu e-mail, odpowiemy pisemnie, listem poleconym, na adres wskazany  

w piśmie. 

37. Reklamację, która dotyczy usług banku, w ramach umowy o Konto Firmowe Godne Plecenia, 

możesz złożyć tylko w banku. Szczegóły o tym, jak wnosić i jak będą rozpatrywane reklamacje, 

dostępne są na stronie banku:  

https://santander.pl/informacje-o-banku/reklamacje.html#tab_jak_zglosic_reklamacje. 

 

 

Postanowienia końcowe 
 

38. Możesz zrezygnować z udziału w akcji w dowolnym momencie i nie podawać przyczyny. Wystarczy, 

że wyślesz takie oświadczenie do organizatora, e-mailowo lub pisemnie.  

39. Jeśli zrezygnujesz z udziału w akcji, nie będzie to oznaczać, że odstępujesz od umowy o Konto 

Firmowe Godne Polecenia. 

40. W sprawach, których nie reguluje ten regulamin, zastosujemy obowiązujące przepisy prawa. 

41. Regulamin udostępniamy w serwisie. 

42. Zasady, jak korzystać z serwisu, a w tym z profilu uczestnika, określa odrębny „Regulamin 

świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu”, który organizator udostępnia w 

serwisie. 

43. Oferta banku oraz szczegółowe informacje na temat Konta Firmowego Godnego Polecenia 

udostępnione są na stronie https://www.santander.pl/firmy. 

 


