
1. Wejdź na stronę konkursową http://kazdywygrywa.pl/ 
 

2. Kliknij w przycisk „weź udział” 
 

 
 

3. Następnie zarejestruj się w promocji podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz 
numer telefonu. Zaznacz wszystkie zgody i kliknij „Biorę udział w promocji”. 
UWAGA! Sprawdź dane, muszą być poprawne, abyśmy mogli przekazać Ci nagrodę! 
 

 



 
 

4. Po rejestracji, na podany adres e-mail zostaną wysłane dane do logowania w panelu 
konkursowym. Wejdź na swoją pocztę i skopiuj hasło, którego użyjesz do zalogowania 
się do panelu. 
 

 
5. W kolejnym kroku przejdź na stronę https://kazdywygrywa.pl/twoje-konto/ i zaloguj 

się swoim adresem email oraz hasłem otrzymanym w wiadomości elektronicznej.  
 

 
 
 
 



 
6. Po zalogowaniu pojawi Ci się Twój panel użytkownika, razem z Twoim 

spersonalizowanym linkiem rejestracyjnym, za pomocą którego musisz zawnioskować 
o konta w Santander Banku. 
UWAGA! Pamiętaj, warunkiem koniecznym jest rejestracja przy pomocy przycisku 
dostępnego w twoim panelu. Rejestracja w inny sposób nie zostanie zliczona i nie 
będziemy mogli przyznać Ci nagrody! 
Kliknij w przycisk „przejdź do banku i załóż konto” – zostaniesz przekierowany na 
stronę banku gdzie założysz konto bankowe. 
 

 
 

7. Po kliknięciu w przycisk i przekierowaniu na stronę rejestracji kliknij „Otwórz konto”. 
 

 



8. Wybierz formę podpisania dokumentu – Kurier 
 

 
 

9. Podaj swoje dane osobowe: imię, drugie imię (jeśli posiadasz), nazwisko, numer 
telefonu komórkowego oraz adres email i wyraź zgodę na kontakt z bankiem. 
Następnie kliknij przycisk „Dalej” 
 

 
 
 
 



10. Potwierdź, że podany przez Ciebie numer telefonu i adres email jest poprawny.  
 

 
 

11. W kolejnym kroku podaj swój adres zamieszkania, adres korespondencyjny i adres do 
dostarczenia umowy przez kuriera (w to miejsce przyjedzie kurier z dokumentami od 
banku, które w jego obecności muszą zostać podpisane). Następnie kliknij przycisk 
„dalej” 

 

 



12. W kolejnym kroku zostaniesz poproszony/a o podanie swojego numeru PESEL, 
numeru dowodu osobistego wraz z datą wydania i datą ważności. Następnie wybierz 
w jaki sposób chcesz dostarczyć zdjęcie swojego dowodu: 

a. Przekaż skan dowodu kurierowi 
b. Wybierz plik ze zdjęciem dowodu z dysku 
c. Zrób zdjęcie dowodu kamerą urządzenia 

Wybierz dogodny dla ciebie sposób i przejdź  „Dalej”. 
 
 

13. W kolejnym kroku wybierzesz rodzaj karty debetowej do konta. Możesz wybrać Visę 
lub MasterCard. Jeśli chcesz wziąć udział w promocji banku i otrzymać dodatkowe 350 
zł w promocji musisz wybrać jedną z nich. Jeśli chcesz jedynie założyć konto na cele 
konkursu kazdywygrywa.pl możesz wybrać opcję: „Nie potrzebuję karty do konta”  
 
 

 
 



14. Następnie: Wybierz sposób otrzymywania korespondencji od banku (regulaminy, 
taryfę opłat i prowizji, informacje o zmianach w ofercie produktowej, itp.) W tym 
kroku należy wybrać  formę elektroniczną. 
WAŻNE! W tym miejscu zostaniesz również poproszony o podanie kodu 
polecającego. Możesz podać nasz sprawdzony kod: 1014554577, alternatywnie 
może to być kod twojego znajomego lub członka rodziny. Następnie kliknij przycisk 
„Dalej”.  
 

 
 

15. Na kolejnej stronie zostaniesz poproszony/a o podanie informacji dotyczących 
swojego zatrudnienia. Dodatkowo zaznacz wszystkie zgody i przejdź dalej. 
UWAGA! Pamiętaj - Aby wziąć udział w promocjach Santander’a musisz zaznaczyć 
wszystkie zgody! 
 

16. To już ostatni krok! Sprawdź poprawność podanych danych osobowych i kliknij „Wyślij 
wniosek” 

 
 

17. Gratulacje! Założyłeś wniosek o konto w Santander Bank Polska. O kolejnych krokach 
bank będzie Cię informował SMS-em i e-mailem. Oczekuj na informację ze strony 
instytucji finansowej oraz na kuriera u którego podpiszesz umowę o konto bankowe. 

 



MASZ JUŻ ZAŁOŻONE KONTO W SANTANDER BANK POLSKA I PODPISAŁEŚ UMOWĘ Z 
KURIEREM? 
JEŚLI ZROBIŁEŚ/AŚ WSZYSTKO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ TO OTRZYMASZ OD FINHACK.PL W 
RAMACH KONKURSU KAZDYWYGRYWA.PL BON DO ALLEGRO NA 50 ZŁ. 
Pamiętaj, że nadal możesz zdobyć dodatkowe nagrody pieniężne w ramach promocji 
Santander Bank Polska oraz wziąć udział w walce o nagrody główne w konkursie 
kazdywygrywa.pl 
PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH KROKÓW, ABY WALCZYĆ O NAGRODY GŁÓWNE; W TYM IPHONE 
12 64GB oraz 5 BONÓW PO 500 ZŁ do wykorzystania na ALLEGRO 
 
Aby mieć szanse na dodatkowe nagrody wystarczy, że: 
 

1. Przetestujesz założone konto Santander Bank Polska i napiszesz o nim opinie na 
stronie finhack.pl: https://finhack.pl/konto-jakie-chce-od-santander-bank-polska/ 

2. Następnie jury konkursowe wybierze 10 najlepszych opinii które wezmą udział w 
głosowaniu użytkowników. Opinie, które otrzymają najwięcej głosów wygrają 
nagrody główne! Głosowanie na opinie odbędzie się na facebooku Finhack.pl: 
https://www.facebook.com/finhackpl  


