Regulamin akcji charytatywnej
„Podwójna Moc Pomagania” dla Ukrainy

Zasady ogólne i cel Akcji

1. Organizatorem akcji charytatywnej „Podwójna Moc Pomagania” dla Ukrainy, dalej jako
„Akcja” jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z
siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, KRS 0000120807
(„Fundacja”). Akcja organizowana jest we współpracy z następującymi spółkami
z Grupy Santander - Santander Bank Polska S.A., Santander Leasing S.A Santander
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zwanych dalej „Grupą Santander”.
2. Celem Akcji jest zbiórka funduszy, które zostaną przekazane organizacjom
pomocowym działającym na rzecz wsparcia Ukrainy. Pieniądze wykorzystane będą na
zakup żywności, sprzętu i środków medycznych oraz pomoc psychologiczną.
3. Akcja charytatywna rozpoczyna się w dniu 1 marca i zakończy się 31 marca 2022 r.
4. Fundacja udostępni na zbiórkę środków finansowych rachunek bankowy w Santander
Bank Polska S.A. o numerze 53 1090 1056 0000 0001 4750 0104. Wszystkie środki,
które wpłyną na w/w konto w terminie wskazanym w punkcie 3, zostaną przekazane
na rzecz organizacji pomocy humanitarnych.
5. Wszystkie wpłaty wykonane po 31 marca 2022 r., zostaną przekazane na cele
statutowe Fundacji.
Uczestnicy Akcji
6. Uczestnikiem Akcji może być każdy, kto w okresie trwania Akcji zasili konto Fundacji w
sposób opisany w pkt 7 niniejszego Regulaminu.
7.

Uczestnik Akcji będzie mógł dokonać wpłaty gotówkowej w placówce banku lub
wpłaty bezgotówkowej poprzez:
- przelew bankowy na numer rachunku 53 1090 1056 0000 0001 4750 0104;
- przelew na telefon BLIK na nr telefonu Fundacji 516 925 400
- QR kod z numerem Fundacji Santander
- płatności za pośrednictwem strony internetowej Fundacji
https://fundacja.santander.pl/donacje/)
- Santander internet i aplikacja Santander mobile przez opcję Przelew na Fundację
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8. Zebrane środki do 1 miliona złotych wpłacone przez Darczyńców w terminie
określonym w pkt. 3, które wpłyną na rachunek bankowy określony w pkt 4
Regulaminu, zostaną podwojone przez Grupę Santander. Podwojenie środków przez
Grupę Santander nastąpi o maksymalnie 1 milion złotych.
Przykład 1: podczas Akcji zebrano 800.000 zł. Grupa Santander dopłaci kolejne 800.000
zł na Akcję. Łączna kwota zbiórki wyniesie 1.600.000 zł.
Przykład 2: podczas akcji zebrano 1.500.000 zł. Grupa Santander dopłaci 1.000.000 zł
na Akcję. Łączna kwota zbiórki wyniesie 2.500.000 zł.
9. Wszystkie zebrane środki przez Darczyńców zostaną przeznaczone na wsparcie
organizacji humanitarnych.
10. Po zakończeniu Akcji zebrane środki zostaną podzielone pomiędzy organizacje
humanitarne.
11. Fundacja Santander przekaże zebrane środki w formie darowizny. Darowizna zostanie
przekazana zgodnie z celami Akcji.
12. W przypadku błędnie dokonanej wpłaty Darczyńca może skontaktować się z Fundacją
pod numerem tel. 22 634 55 92 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub e-mail
fundacja@santander.pl.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej pod adresem fundacja.santander.pl oraz Santander.pl/pomoc
2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Akcją
jest prawo polskie.
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