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REGULAMIN PROMOCJI „NAWET 400 ZŁ ZA TERMINAL PŁATNICZY”  
obowiązuje od 24 listopada 2022 roku 

 

Postanowienia ogólne 
§ 1  

1. Regulamin promocji „Nawet 400 zł za terminal płatniczy” (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa 
w promocji pod nazwą "Nawet 400 zł za terminal płatniczy" (dalej: „Promocja”) i dostępny jest na Stronie 
Internetowej Banku oraz w Oddziałach 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 zł, e-mail: kontakt@nestbank.pl (dalej: „Bank”). 

3. Promocja polega na przyznaniu klientowi premii pieniężnej na zasadach i z zastrzeżeniem spełnienia warunków 
określonych w Regulaminie. 

4. Promocja obowiązuje do jej odwołania przez Bank, przy czym Bank poinformuje o zakończeniu Promocji 
za pośrednictwem Strony Internetowej Banku co najmniej 5 dni przed terminem jej zakończenia. Zakończenie Promocji 
nie wpływa na prawa nabyte osób, które stały się Uczestnikami do dnia zakończenia Promocji.  

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie rachunków 
bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów biznesowych” (dalej: „Regulamin Rachunków”). 

6. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Rachunków. 
7. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim pojęcia wymienione poniżej oznaczają: 

1) Aplikacja Nest POS - aplikacja dostarczana przez PayTel, umożliwiająca za pośrednictwem urządzenia z 
systemem Android (telefon/tablet) w wersji 6.X lub nowszej, przyjmowanie płatności zbliżeniowych kartą 
płatniczą i BLIKIEM, 

2) Obrót na Terminalu – średniomiesięczny obrót na Terminalu z tytułu płatności kartami płatniczymi i BLIKIEM, 
liczony od 1-go dnia pełnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja Terminala, 
przez następne 3 pełne miesiące kalendarzowe, 

3) PayTel - PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 14, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: 0000332228, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 527-260-66-18, REGON 141802150 i 
kapitale zakładowym: 74.999.916,00 zł opłacony w całości, 

4) Premia – premia pieniężna w ramach Promocji należna na warunkach i w wysokości określonej w Regulaminie, 
5) Rachunek Firmowy – rachunek rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich na warunkach określonych 

w Regulaminie Rachunków, 
6) Terminal – Aplikacja Nest POS lub Terminal Tradycyjny, 
7) Terminal Tradycyjny – terminal kryptograficzny dostarczony przez PayTel, umożliwiający przyjmowanie 

płatności kartą płatniczą, 
8) Umowa Terminala – umowa o obsługę i rozliczanie transakcji kartowych i BLIK w ramach Programu Wsparcia 

Obrotu Bezgotówkowego zawarta pomiędzy Posiadaczem Rachunku a PayTel, 
9) Zgoda Marketingowa – zgoda na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku (1) za 

pośrednictwem wiadomości SMS/MMS oraz (2) w rozmowie telefonicznej oraz (3) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail oraz (4) za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. 

 

Warunki uczestnictwa w Promocji 
§ 2 

1. Promocja jest skierowana do przedsiębiorców, którzy łącznie spełnią następujące warunki: 
1) zgłoszą zainteresowanie Terminalem (dalej „Wniosek”): (i) poprzez Bankowość Internetową lub (ii) poprzez 

Bankowość Mobilną lub (iii) we wniosku o otwarcie Rachunku Firmowego lub (iv) w Oddziale Banku,  
2) posiadają Rachunek Firmowy lub otworzą Rachunek Firmowy najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia Wniosku,  
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3) zawrą Umowę Terminala w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego nie później niż w ciągu 60 dni 
od dnia złożenia Wniosku, 

4) udzielą Zgody Marketingowej najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Terminala, 
5) wskażą Rachunek Firmowy w Umowie Terminala do otrzymywania rozliczeń. 

2. Przedsiębiorca, z chwilą spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 1 powyżej, staje się uczestnikiem 
Promocji (dalej: „Uczestnik”). 
 

Warunki otrzymania Premii 
 § 3 

1. Uczestnikowi przysługuje Premia uzależniona od typu Terminala, udostępnionego w ramach Umowy Terminala oraz 
Obrotu na Terminalu w wysokości: 

Wysokość Premii Obrót na Terminalu 
Aplikacja Nest POS 

100 zł 5 000 zł i więcej 
Terminal Tradycyjny 

100 zł 5 000 zł – 7 999,99 zł 
200 zł 8 000 zł – 9 999,99 zł 
300 zł 10 000 zł – 14 999,99 zł 
400 zł 15 000 zł i więcej 

2. Uczestnik traci prawo do wypłaty Premii z chwilą: 
1) złożenia wypowiedzenia umowy o prowadzenie Rachunku Firmowego,  
2) odwołania Zgody Marketingowej lub zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 

 
Ochrona danych osobowych  

§ 4 
1. Administratorem danych osobowych jest Nest Bank S.A. z siedzibą w 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 24 (dalej: Bank), 

z którym można skontaktować się poprzez: e-mail kontakt@nestbank.pl, tel.: 22 438-41-41, pisemnie na adres 
siedziby Banku lub osobiście w placówkach Banku. Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 
skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez: e-mail iod@nestbank.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Banku. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w klauzuli informacyjnej otrzymanej 
przy wnioskowaniu o zawarcie umowy o prowadzenie Rachunku Firmowego oraz na stronie Banku 
https://nestbank.pl/centrum-informacji/przetwarzanie-danych-osobowych/. 

3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Bank oraz prawo: a) żądania 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku; c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

 
Pozostałe informacje 

§ 5 
1. Premia przyznana Uczestnikowi w ramach Promocji stanowi przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Uczestnika, w związku z czym wypełnienie wszelkich obowiązków podatkowych związanych z jej otrzymaniem 
spoczywa na Uczestniku. 

2. Uczestnik w ramach Promocji może otrzymać Premię wyłącznie za jeden Terminal, który został aktywowany jako 
pierwszy po dniu 24.11.2022 roku. 

3. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 400 zł Premii.  
4. Wypłata Premii przez Bank nastąpi na Rachunek Firmowy uprawnionego Uczestnika, do końca piątego miesiąca 

kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja Terminala. 
5. Klient ma prawo skierować do Banku wystąpienie (reklamacja), w którym zgłosi zastrzeżenia dotyczące usług 

świadczonych przez Bank na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków. Zasady sądowego i pozasądowego 
rozstrzygania sporów określa Regulamin Rachunków. 


