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REGULAMIN PROMOCJI „NEST LOKATA NOWE ŚRODKI”  
obowiązuje od dnia 20 maja 2020 roku 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Regulamin promocji „Nest Lokata Nowe Środki” (dalej „Regulamin”), określa zasady uczestnictwa w promocji pod 

nazwą „Nest Lokata Nowe Środki” (dalej „Promocja”). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: 
www.nestbank.pl (dalej: „Strona Internetowa Banku”). 

2. Organizatorem Promocji jest Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja 
przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, posiadająca NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy i kapitał wpłacony wynosi 319 357 000 PLN, e-
mail: kontakt@nestbank.pl (dalej „Bank”). 

3. Promocja polega na możliwości otwarcia w Banku rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej Nest Lokata Nowe 
Środki w złotych polskich z promocyjnym oprocentowaniem, na zasadach i z zastrzeżeniem spełnienia warunków 
określonych w Regulaminie (dalej „Lokata Nowe Środki”). 

4. Lokata Nowe Środki jest oferowana do odwołania Promocji przez Bank, przy czym Bank poinformuje o zakończeniu 
Promocji za pośrednictwem Strony Internetowej Banku. Jednocześnie, warunki Promocji oraz postanowienia 
Regulaminu pozostaną wiążące w zakresie umów Lokat zawartych przed dniem zakończenia Promocji. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia zawarte w: 
1) „Regulaminie oszczędnościowych lokat terminowych otwieranych drogą elektroniczną w Nest Banku S.A. za 

pośrednictwem portalu www.nestbank.pl” oraz „Tabeli Oprocentowania dla Klientów indywidualnych – oferta 
Rachunków i Lokat” (dalej „Tabela Oprocentowania”) – w przypadku umów Lokaty Nowe Środki zawieranych za 
pośrednictwem formularza wniosku dostępnego na Stronie Internetowej Banku, lub  

2)  „Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych” oraz Tabeli 
Oprocentowania – w pozostałych przypadkach. 

6. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim pojęcia wymienione poniżej oznaczają: 
1) Dzień bazowy – ustalony przez Bank dzień wskazany w Tabeli Oprocentowania obowiązującej na dzień złożenia 

wniosku o otwarcie Lokaty Nowe Środki;  
2) Nowe Środki – różnica pomiędzy: (i) sumą sald na Rachunkach Płatniczych oraz Lokatach w złotych polskich 

w chwili złożenia wniosku o otwarcie Lokaty Nowe Środki (pomniejszona o saldo na Lokatach Nowe Środki 
otwartych po Dniu bazowym), a (ii) łącznym saldem na Rachunkach Płatniczych oraz Lokatach w złotych polskich 
na koniec Dnia bazowego; 

3) Rachunek Płatniczy - prowadzony w złotych polskich: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek 
oszczędnościowy. 

7. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im odpowiednio 
w regulaminach wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2 Regulaminu. 
 

Warunki uczestnictwa w Promocji i uzyskania promocyjnego oprocentowania 
§ 2 

1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które spełnią następujące warunki: 
1) złożą wniosek o otwarcie Lokaty Nowe Środki za pośrednictwem Strony Internetowej Banku lub posiadają 

Rachunek Płatniczy Nest Konto lub Nest Konto Samodzielne, prowadzone w złotych polskich oraz złożą wniosek 
o otwarcie Lokaty Nowe Środki za pośrednictwem: (i) Bankowości Internetowej lub (ii) Bankowości Mobilnej lub 
(iii) Oddziału Banku, 

2) zasilą rachunek Lokaty wyłącznie kwotą Nowych Środków. 
2. Osoba fizyczna, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, staje się uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) 

i uzyskuje promocyjne oprocentowanie w wysokości określonej w Tabeli Oprocentowania. 
3. W okresie obowiązywania Promocji Uczestnik może otworzyć dowolną liczbę Lokat Nowe Środki pod warunkiem, iż 

rachunki tych Lokat zostaną zasilone wyłącznie kwotą Nowych Środków. 
4. W przypadku Lokaty odnawialnej, Lokata Nowe Środki odnawia się na warunkach określonych w Tabeli 

Oprocentowania. 
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Pozostałe informacje 
§ 3 

1. Lokata Nowe Środki jest prezentowana w Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej, o ile Uczestnik posiada 
dostęp do powyższych usług.   

2. Funkcjonalność Lokaty Nowe Środki, otwartej za pośrednictwem formularza wniosku dostępnego na Stronie 
Internetowej Banku, ogranicza się w Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej do prezentacji parametrów 
Lokaty Nowe Środki bez możliwości ich modyfikacji.  

3. Klient ma prawo skierować do Banku wystąpienie (reklamacja), w którym zgłosi zastrzeżenia dotyczące usług 
świadczonych przez Bank na zasadach określonych w regulaminach wymienionych w § 1 ust. 5 pkt 1 i 2. Zasady 
sądowego i pozasądowego rozstrzygania sporów określa odpowiednio regulamin wymieniony w § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 
Regulaminu. 

 


