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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „MONEY MANIA 23” 

(„REGULAMIN”) 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Money Mania 23” („Akcja”)  jest Totalmoney.pl sp. z o.o. z siedzibą 

we Wrocławiu 53-612, ul. Jaworska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000531940, NIP 8992759441, kapitał 
zakładowy 3.279.500,00 zł ( „Organizator”). 

2. Współorganizatorem  Akcji jest Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła 
II, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS0000008723, posiadający numer 
identyfikacji podatkowej NIP: 896-000-56-73, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego 
wysokość wynosi 1 020 883 050 złotych („Partner” lub „Bank”). 

3. Regulamin Akcji („Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Akcji i określa prawa i obowiązki jego 
Uczestników. 

4. Akcja polega na wypłaceniu Uczestnikom Akcji („Uczestnikom”), którzy spełnią wszystkie zapisane       
w niniejszym Regulaminie warunki, Premii w wysokości 200 zł („Premia”). 

5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.  
6. Akcja zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora 

pod adresem URL: www.moneymania.pl („Serwis”), za pomocą dedykowanej do tego celu aplikacji 
promocyjnej („Aplikacja”), w dniach od 11.05.2020 r. do dnia do 31.05.2020 r., przy czym 
rozstrzygnięcie Akcji nastąpi do 30.10.2020 r. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Akcji bez podania przyczyny. 
8.  Akcja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie 
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.  

9. Uczestnictwo w Akcji jest związane z założeniem rachunku bankowego Konto Jakie Chcę z Kartą 
debetową w Santander Bank Polska SA. 

10. Zasady korzystania z rachunku bankowego Konto Jakie Chcę oraz Karty określone są w: 
a. regulaminie kont dla klientów indywidualnych pod adresem URL:   

https://static3.santander.pl/asset/r/e/g/regulamin_kont_dla_ludnosci_43487.pdf  
b. aktualnie obowiązującej Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. 

za czynności bankowe dla klientów indywidualnych: 
https://static3.santander.pl/asset/S/c/a/Scalona-TOiP_08_08i10_09_88425.pdf  
 

§ 2 
Uczestnictwo w Akcji 

 
1. Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie osoby, spełniające wszystkie poniższe warunki: 

a. osoby dotychczas nie powiązane z Bankiem lub obecni Klienci Banku, którzy posiadają 
produkty Banku, ale co najmniej od dnia 11.05.2019 r. do dnia otwarcia Konta Jakie Chcę w 
ramach niniejszej Akcji, nie są  Posiadaczami  lub Współposiadaczami rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego  w PLN  dla osoby fizycznej 

b. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające 
obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
które spełnią warunki określone w Regulaminie. 

2. Uczestnikami nie mogą być: 
a. pracownicy Banku lub Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest 

zarówno osoba zatrudniona przez Bank lub Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak 

http://www.moneymania.pl/
https://static3.santander.pl/asset/r/e/g/regulamin_kont_dla_ludnosci_43487.pdf
https://static3.santander.pl/asset/S/c/a/Scalona-TOiP_08_08i10_09_88425.pdf
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i osoba współpracująca z Bankiem lub Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia); 

b. Klienci Banku, którzy posiadają wspólne konto z pracownikiem Banku lub Organizatora; 
c. osoby, które w czasie trwania Akcji wzięły udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży 

premiowej Konta Jakie Chcę organizowanej przez inny podmiot współpracujący z Bankiem. 
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.  

 
 

§ 3 
Zasady udziału w Akcji 

 
1. Aby wziąć udział w Akcji i otrzymać Premię Uczestnik zobowiązany do tego, aby:  

a. w terminie od 11.05.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. roku włącznie, wykonać wszystkie 
następujące czynności: 

I. zarejestrować się na stronie Serwisu i założyć profil w Aplikacji, poprzez podanie adresu 
email oraz imienia i nazwiska - nie dotyczy osób posiadających już profil w Serwisie,  

II. w celu potwierdzenia rejestracji kliknąć w link umieszczony w wiadomości email 
przesłanej na podany adres - nie dotyczy osób posiadających już profil w Serwisie, 

III. podczas rejestracji lub bezpośrednio w Serwisie (w przypadku osób, które już wcześniej 
posiadały profil) zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy 
bankowej w zakresie przekazania  danych osobowych (adresu e-mail) w celu realizacji 
Akcji „Money Mania 23” oraz upoważnienie Banku do przekazywania informacji 
Totalmoney.pl z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, kod pocztowy 53-612 i 
dokonanych przez Uczestnika i Bank czynności bankowych w zakresie niezbędnym do 
uzyskania Premii, o której mowa w Regulaminie  „Money Mania 23” 

IV. kliknąć w Serwisie: 
– aktywny link „Podpisz umowę z doradcą mobilnym” i za pomocą tego linku uzupełnić 
formularz kontaktowy Banku w celu umówienia spotkania z doradcą mobilnym Banku, z 
którym Uczestnik finalnie podpisze umowę o Konto Jakie Chcę (z zastrzeżeniem zapisu §3 
ust.1 pkt b.) lub: 
 – aktywny link „Wyślij wniosek o Konto” i za pomocą tego linku wypełnić wniosek o 

Konto w Banku, a   następnie na podstawie wniosku zawrzeć umowę o Konto Jakie Chcę 

za pośrednictwem wybranej przy wniosku ścieżki otwarcia konta  (z zastrzeżeniem zapisu 

§3 ust.1 pkt b.)  

V. podczas rejestracji w Akcji oraz w procesie wnioskowania i zakładania  Konta podać ten 
sam adres mailowy do kontaktu 

VI. podać w Banku swój numer telefonu komórkowego. 

b. zawrzeć umowę o Konto Jakie Chcę z Bankiem najpóźniej do 15 czerwca 2020 r.  
c. wyrazić następujące zgody na rzecz Banku: 

 zgodę na kontakt w sprawie realizacji wniosku i dostarczenie regulacji bankowych, w tym 

Taryfy Opłat i Prowizji  

 zgodę na kontakt drogą elektroniczną w celu marketingowym  

 zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingowym   

 zgodę na elektroniczny kanał kontaktu tj. porozumienie EKK  

z zastrzeżeniem, że zgody te powinny być wyrażone najpóźniej do 30 czerwca  2020 i powinny 
być utrzymane co najmniej do końca Akcji. 

d. w każdym z trzech miesięcy po otwarciu Konta Jakie Chce w Akcji zapewnić:  

 wpływ na Konto min. 1000 zł (np. wpływ z tytułu wynagrodzenia) oraz  

 wykonać po min. 5 transakcji bezgotówkowych (kartą debetową lub BLIKiem); 

 zalogować się do aplikacji Santander mobile. 
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Dla kont założonych w maju warunki należy spełniać w każdym z trzech miesięcy: maj, 
czerwiec, lipiec lub czerwiec, lipiec sierpień; Dla kont założonych w czerwcu warunki należy 
spełniać w czerwcu, lipcu, sierpniu lub lipcu, sierpniu, wrześniu.  

e. posiadać aktywne Konto Jakie Chcę w Banku co najmniej do dnia wypłaty Premii, określonego 
w §4 ust.4 . 

2. Z jednego profilu w Serwisie można założyć tylko jedno Konto Jakie Chcę, które weźmie udział w Akcji. 
3. Organizator zastrzega, iż wnioski o założenie Konta Jakie Chcę z innego źródła, niż za pośrednictwem 

Serwisu jak również wnioski o założenie Konta Jakie Chcę złożone  po 31.05.2020r. nie będą brały 
udziału w Akcji.  
 
 

§ 4 
Premia 

 
.  

1. Uczestnicy, którzy spełniają łącznie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu, otrzymają od 
Organizatora Premię w wysokości 200 zł. 

2. O przyznaniu Premii o której mowa w § 4 ust 3, Organizator powiadomi Uczestników w 
wiadomości mailowej wysłanej na podane w Serwisie przez Uczestników adresy email w terminie 
do 15.10.2020 r.  

3. Uczestnik zobowiązany jest w terminie do dnia 20.10.2020 uzupełnić w Serwisie numer swojego 
aktywnego, otwartego  w Akcji,  Konta Jakie Chcę, na który zostanie przekazana Premia.  

4. Premia zostanie przelana na otwarte w ramach Akcji, aktywne Konto Jakie Chcę Uczestnika w 
terminie do 30.10.2020 r. 

5. Jeżeli Uczestnik Akcji nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 oraz § 4 ust. 1   
Regulaminu, nie nabywa prawa do Premii. 

6. Premia zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. 
7. Wszyscy Uczestnicy, w stosunku do których Organizator stwierdzi, że ich działania są niezgodne 

z Regulaminem lub przepisami prawa, lub których działanie ma na celu niezgodną z Regulaminem 
ingerencję w mechanizm Akcji lub próbę takich działań, mogą zostać wykluczeni z dalszego udziału 
w Akcji. 

 

§ 5 
 Podatki w Akcji promocyjnej 

 
Wartość Premii w Akcji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 
21 ust.1 pkt 68 a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 
 

§ 6  
Słowniczek 

 
1. Konto Jakie Chcę, Konto – rachunek płatniczy o charakterze oszczędnościowo-rozliczeniowym, 

prowadzony przez Bank, który nie służy do przeprowadzania przez posiadacza lub jego kontrahentów 
transakcji płatniczych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie będący 
kontem oszczędnościowym.  

2. Karta debetowa – karta debetowa Dopasowana Visa/MasterCard, wydana przez Bank do Konta 
w złotych polskich, służąca do wykonywania transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, związanych 
z prowadzonym rachunkiem. 

3. Płatność Kartą debetową – rodzaj transakcji bezgotówkowej wykonanej przy użyciu Karty debetowej 
w dowolnym punkcie usługowo – handlowym lub w dowolnym serwisie internetowym 
umożliwiającym wykonanie takiej transakcji, w celu zakupu towarów lub usług oraz rozliczona przez 
Bank (obciążająca Konto, do którego została wydana Karta, kwotą zrealizowanej transakcji). 



  
  

Strona 4 z 5 
 

4. Aplikacja Santander mobile usługa umożliwiająca dostęp do rachunku płatniczego przez Internet 
dzięki bankowości internetowej oraz bankowości mobilnej, pozwalająca m.in. na sprawdzanie salda 
rachunku, składanie dyspozycji przelewów, zleceń stałych, zmianę limitów dla transakcji 
dokonywanych przy użyciu karty, składanie innego rodzaju dyspozycji do rachunku płatniczego. 

5. Aplikacja – panel w Serwisie organizatora umożliwiający Uczestnikowi wzięcie udziału w Akcji. 
6. EKK - elektroniczny kanał kontaktu (EKK) – jest to serwis służący do przekazywania przez bank 

informacji kierowanych do klienta, wymiany korespondencji oraz posiadający dodatkowe funkcje, 
określone w Regulaminie Elektronicznego kanału kontaktu dostępnego na stronie santander.pl. Zgodę 
na Porozumienie dotyczące elektronicznej formy kontaktu pomiędzy Klientem a Bankiem – można 
wyrazić  w oddziale, placówce partnerskiej oraz samodzielnie w usłudze Santander Internet z 
autoryzacją smsKodem lub tokenem poprzez zalogowanie się do Santander Internet i wejście w opcję 
„Ustawienia -> Forma otrzymywania korespondencji”. 

7. Transakcja bezgotówkowa - bezgotówkowa transakcja  zakupu w punkcie handlowo-usługowym 
(Płatność kartą za zakupy w sklepie) lub przez Internet zaksięgowana przez Bank na Koncie Klienta. 

8. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - 
usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty 
debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez 
fizycznego wykorzystania karty. 

 
 

§ 7 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w celu założenia Konta Jakie Chcę w Santander 

Bank Polska SA jest Santander Bank Polska SA, a administratorem danych osobowych gromadzonych 
w celach marketingowych Organizatora Akcji jest Organizator. 

2. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez Uczestników Akcji będą wykorzystywane przez 
Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Akcji, a pod warunkiem udzielenia przez 
osobę udostępniającą swoje dane odrębnych zgód, także w granicach tak udzielonych zgód. 

3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników (tj. identyfikator Wniosku Internetowego, na 
podstawie którego została zawarta Umowa, informacja o otwarciu lub zamknięciu Konta oraz 
informacja o spełnieniu warunków określonych w §3) będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie 
z Rozporządzeniem 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 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (zwanej dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) i właściwymi przepisami państw 
członkowskich UE. 

 

§ 8 
Postępowanie reklamacyjne 

 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać Organizatorowi wyłącznie za 

pośrednictwem  adresu e-mail: reklamacje-mania@totalmoney.pl. 
2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni 

kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na 
adres email wskazany w korespondencji.  

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail będący loginem w aplikacji, numer 
wniosku o Konto Jakie Chcę oraz szczegółowy opis problemu. 

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank w zakresie składania wniosku, obsługi Konta 
Jakie Chcę i karty debetowej do konta powinny być składane do Banku na zasadach określonych w 
odpowiednich umowach i regulaminach. 

 
 

§ 9 

mailto:reklamacje-mania@totalmoney.pl
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Odstąpienie od Umowy 
 

Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku umów zawieranych na odległość, 
wymagane jest wysłanie do Banku Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór Oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy jest dostępny na stronie internetowej Banku.  

 
 

§ 10 
Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Uczestnika z Organizatorem 

 
1. W sprawach dotyczących działania Aplikacji prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości 

wysłanej na adres: Totalmoney.pl. ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, adres poczty elektronicznej do 
kontaktu: moneymania@totalmoney.pl.  

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt 
z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę: iod@santander.pl 

3. W sprawach dotyczących składania Wniosku i działania Banku prosimy o kontakt z placówką lub 
Infolinią Santander Banku Polska: https://www.santander.pl/klient-indywidualny/kontakt 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, oraz regulacje wewnętrze 
Banku w zakresie produktów/usług Banku wskazanych w niniejszym regulaminie.  

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 
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