
Regulamin promocji „Zamień wadium na poręczenie wadialne. Nie blokuj swoich środków finansowych.” dla 
przedsiębiorców prowadzących Jednoosobową Działalność Gospodarczą (JDG) będących klientami Santander 

Bank Polska S.A. 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1.  Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki promocji: „Zamień wadium na poręczenie wadialne. 

Nie blokuj swoich środków finansowych.” organizowanej przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych 
S.A. z siedzibą w Szczecinie. 

 
2. Sprzedaż produktów objętych promocją prowadzona jest poprzez stronę internetową należącą do POLFUND 

Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie : www.ewadia.pl.  
 

§ 2 Definicje 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1)  POLFUND FPK S.A. - POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie, 
2)  Organizator –  POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 

32, 70-466 Szczecin, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; 
wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 16.000.000,00 PLN,  

3) Przedsiębiorca MŚP – Przedsiębiorca posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, będący rezydentem i jednocześnie spełniający kryteria MŚP, 

4) Poręczenie wadialne (Poręczenie ewadium) -  poręczenie cywilne  za zobowiązanie Przedsiębiorcy MŚP z 
tytułu zapłaty wadium na rzecz Zamawiającego, o maksymalnej wartości określonej w warunkach przetargu, 
udzielone przez POLFUND FPK S.A. w oparciu o zawartą z Przedsiębiorcą MŚP Umowę ramową o poręczenia 
wadialne albo Umowę o udzielenie poręczenia wadialnego,  

5)  Uczestnik promocji - Przedsiębiorca MŚP prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą (JDG), będący 
klientem Santander Bank Polska S.A. w okresie trwania promocji, 

6) Zainicjowanie procesu udzielenia poręczenia wadialnego – odbywa się na stronie www.santander.pl/ewadia  
gdzie uczestnik klikając w link przechodzi automatycznie do procesu zakupu poreczenia wadialnego w 
systemie ewadia.pl 

 
§ 3 Czas trwania promocji 

1. Promocja trwa od 1 września 2020 do 31 grudnia 2020 r. 
2. Organizator może zakończyć promocję wcześniej, bez obowiązku podania przyczyny, o czym Organizator 

poinformuje na stronie www.ewadia.pl 
 
 

§ 4 Warunki promocji 
1.  W ramach promocji przewidziano nagrodę dla pierwszych stu (100) Uczestników, którzy w okresie trwania 

promocji spełnią łącznie następujące warunki: 
   1)  POLFUND FPK S.A. udzieli poręczenia wadialnego za zobowiązanie danego Uczestnika  w minimalnej 

wysokości 1.000,00 PLN, 
   2)  Zainicjowanie procesu udzielenia poręczenia wadialnego, o którym mowa w punkcie 1) nastąpi na stronie 

Santander Bank Polska S.A. pod adresem www.santander.pl/ewadia 
 
 

2. Złożenie przez Uczestnika wniosku  o udzielnie poręczenia wadialnego na warunkach określonych w 
Regulaminie jest jednoznaczne z przystąpieniem do promocji. 

3.  Nagrodą rzeczową w promocji jest POWERBANK 6000 mAh – firmy FRESH ‘N REBEL (specyfikacja techniczna 
dostępna na stronie producenta pod adresem: 
https://www.freshnrebel.com/pl/produkty/powerbanks/6000-mah/). 

4. Dany Uczestnik może otrzymać 1 (jedną) nagrodę w okresie trwania promocji. 
5. Weryfikacja spełnienia warunków promocji odbywa się w trybie ciągłym. Oznacza to, że jeśli zostały spełnione 

przez danego Uczestnika wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie   – na adres jego siedziby  zostanie 
wysłana nagroda w ciągu  10 dni roboczych od dokonania weryfikacji. Koszty przesyłki nagrody pokrywa 
Organizator.  
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6.   Do każdej nagrody  przyznawana jest dodatkowa nagroda w wysokości odpowiadającej równowartości 10% 
podatku dochodowego należnego od nagrody, tj. od wartości nagrody ubruttowionej o 10% podatek. 
Dodatkowa nagroda zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku 
dochodowego ustalonego od wartości nagrody.  Pobrany należny podatek Organizator jako płatnik podatku 
przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. 

 
§ 5 Reklamacje  

1.  Zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez cały okres trwania promocji będą znajdować się na stronie 
internetowej Organizatora www.ewadia.pl 

2. Dla usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Organizator rekomenduje aby składanie reklamacji 
dokonywane było: 
1) przez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej Organizatora (www.ewadia.pl) lub 
2) na adres e-mail:kontakt@ewadia.pl 

3.  Przy zgłaszaniu reklamacji Organizator prosi o podanie następujących danych: nazwa firmy,adres siedziby, NIP, 
dane kontaktowe (nr telefonu/ adres e-mail), opis przedmiotu reklamacji, oczekiwania co do sposobu 
rozstrzygnięcia reklamacji oraz preferowaną formę odpowiedzi na reklamację (pisemnie/ e-mailem). 

 
§ 6 Postanowienia końcowe 

1.  Uczestnik przystępując do promocji  oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem  i akceptuje jego treść. 
Regulamin  jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ewadia.pl 

      Adres korespondencyjny Organizatora: 70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32. 
2. Uczestnik został poinformowany, iż administratorem danych osobowych jest Organizator. Polityka 

przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest dostępna na stronie internetowej Organizatora 
www.ewadia.pl. 

3.  W sprawach nieuregulowanych  Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy ramowej          o poręczenia 
wadialne albo Umowy o udzielenie  poręczenia wadialnego zawartej pomiędzy Uczestnikiem i  Organizatorem 
oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4.  Udział w promocji jest dobrowolny. 
5.  Każda promocja organizowana przez POLFUND FPK S.A.  jest odrębna i oparta  o odrębne regulaminy i nie 

podlega łączeniu z innymi promocjami. 
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