REGULAMIN PROMOCJI „POLECAM NEST BANK”
obowiązuje od dnia 04.05.2022 roku

Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin promocji „Polecam Nest Bank” (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki uczestnictwa w promocji pod
nazwą „Polecam Nest Bank” (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 przyznaniu klientowi premii pieniężnej, na zasadach i z zastrzeżeniem spełnienia warunków
określonych w Regulaminie.
4. Do Promocji można przystąpić w okresie od 4 maja 2022 r. do 31 października 2022 r. (dalej: „Okres Promocji”) przy
czym Bank zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. Bank poinformuje o zakończeniu
Promocji zamieszczając stosowną informację na Stronie Internetowej Banku. Wówczas datą zakończenia Promocji
jest data publikacji informacji o zakończeniu Promocji. Data ogłoszenia zakończenia Promocji jednocześnie
uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na prawa osób, które
przystąpiły do Promocji przed jej zakończeniem.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia zawarte odpowiednio
w „Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych” w przypadku klientów
indywidualnych oraz „Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów biznesowych”
w przypadku 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) Kredyt Firmowy - kredyt lub limit w Rachunku Firmowym udzielany na warunkach określonych w umowie Kredytu
Firmowego oraz „Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej Nest Banku, linia mikro i małych
przedsiębiorstw” (dalej: “Regulamin Kredytów”);
2) Numer Polecającego – ciąg znaków, potwierdzony we wniosku o przystąpienie do Promocji;
3) Premia – premia pieniężna w ramach Promocji należna na warunkach i w wysokości określonej w § 2-4 Regulaminu;
4) Rachunek Firmowy – rachunek rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich na warunkach określonych
w Regulaminie Rachunków;
5) Rachunek ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Nest Konto prowadzony w złotych polskich, na
warunkach określonych w Regulaminie Rachunków;
6) Wpływy - suma Zleceń Płatniczych uznaniowych pomniejszona o wysokość raty kapitałowo-odsetkowej Kredytu
Firmowego (jeżeli została wpłacona na Rachunek Firmowy) oraz wartość środków pochodzących z: (i) przelewów
pomiędzy własnymi rachunkami w Banku, (ii) kredytów udzielonych przez Bank oraz (iii) lokat;
7) Zgody Marketingowe – zgody, na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku:
a) w przypadku osób fizycznych oraz jednoosobowej działalności gospodarczej: (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,
b) w przypadku pozostałych form prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2c: (1) w rozmowie telefonicznej
oraz (2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS).

Do kogo skierowana jest promocja
§2
1. Promocja skierowana jest do:
1) obecnych klientów Banku, tj.:

Nest Bank SA z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy opłacony w całości 319 357 000,00 zł.

NIP 5261021021
KRS 000030330
REGON 010928125
www.nestbank.pl
1/3

REGULAMIN PROMOCJI „POLECAM NEST BANK”

a)

pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają Rachunek ROR lub osób fizycznych prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą, które posiadają Rachunek Firmowy, oraz
b) posiadających zarejestrowany w Banku numer telefonu komórkowego do kontaktu,
(dalej: „Polecający”), którzy chcą polecić innym osobom: otwarcie Rachunku ROR lub otwarcie Rachunku
Firmowego lub zawarcie umowy Kredytu Firmowego;
2) nowych klientów Banku, tj.:
a) pełnoletnich osób fizycznych nieposiadających Rachunku ROR od 01.01.2020 roku (włącznie), lub
b) osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej
nieposiadających Rachunku Firmowego lub/i umowy Kredytu Firmowego od 01.01.2020 roku (włącznie), lub
c) spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, fundacji i
stowarzyszeń, nieposiadających Rachunku Firmowego od 01.01.2020 roku (włącznie),
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz którym Polecający przekazał swój Numer
Polecającego (dalej: „Zaproszony”), którzy chcą: otworzyć Rachunek ROR lub otworzyć Rachunek Firmowy lub
zawrzeć umowę Kredytu Firmowego z wykorzystaniem Numeru Polecającego.
2. Pracownicy Banku, osoby współpracujące z Bankiem na podstawie stosunku cywilnoprawnego oraz osoby
uprawnione do reprezentowania osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, które zawarły
z Bankiem umowę partnerską/współpracy nie mogą uczestniczyć w promocji w zakresie polecania Kredytu
Firmowego.

Warunki uczestnictwa w Promocji dla Polecającego
§3
1. Warunkiem przystąpienia do Promocji przez Polecającego jest:
1) złożenie wniosku o przystąpienie do Promocji za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Bankowości
Mobilnej (dalej: „Wniosek Przystąpienia”), w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 4, oraz
2) posiadanie udzielonych Zgód Marketingowych lub ich udzielenie we Wniosku Przystąpienia.
2. W celu polecenia Rachunku ROR, Rachunku Firmowego lub Kredytu Firmowego1, Polecający przekazuje
Zaproszonemu swój Numer Polecającego.
3. Polecającemu przysługuje premia pieniężna za Rachunek ROR oraz/lub Rachunek Firmowy, otwarty w Okresie
Promocji oraz/lub umowę Kredytu Firmowego, zawartą w Okresie Promocji, z wykorzystaniem jego Numeru
Polecającego, w wysokości:
1) 50 zł jednorazowo za polecenie Rachunku ROR,
2) 200 zł jednorazowo za polecenie Rachunku Firmowego,
3) 1% kwoty Kredytu Firmowego wskazanej w umowie Kredytu Firmowego, nie więcej niż 1000 zł jednorazowo .
4. Polecający otrzyma Premię, o której mowa w ust 3 pkt 1 w przypadku, gdy Zaproszony spełni warunki określone
w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3a oraz ust. 3.
5. Polecający otrzyma Premię, o której mowa w ust 3 pkt 2 w przypadku, gdy Zaproszony spełni warunki określone
w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3a oraz ust. 4.
6. Polecający otrzyma Premię, o której mowa w ust 3 pkt 3 w przypadku, gdy Zaproszony spełni warunki określone
w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3b.
7. Polecający traci prawo do wypłaty Premii, o której mowa w ust 3-6 z chwilą:
1) złożenia wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego, który wskazał do wypłaty we Wniosku
Przystąpienia,
2) odwołania Zgody Marketingowej lub zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,
3) złożenia przez Zaproszonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kredytu Firmowego, zawartej
z wykorzystaniem Numeru Polecającego.
8. Wypłata przez Bank Premii nastąpi na rachunek wskazany przez Polecającego we Wniosku Przystąpienia, w terminie
do 20-tego Dnia Roboczego, następnego miesiąca kalendarzowego, po spełnieniu warunku do otrzymania Premii,
o których mowa w ust. 4-6.

Warunki uczestnictwa w Promocji dla Zaproszonego
§4
1. Warunkiem przystąpienia do Promocji przez Zaproszonego jest:
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2.

3.

4.

5.

6.

1) złożenie w Okresie Promocji, wniosku o otwarcie Rachunku ROR lub Rachunku Firmowego lub wniosku o zawarcie
umowy Kredytu Firmowego1 wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na Stronie
Internetowej Banku z wykorzystaniem Numeru Polecającego, oraz
2) udzielenie we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgody na udostępnienie Polecającemu informacji o spełnieniu
warunków do wypłaty Premii,
3) zawarcie z Bankiem w Okresie Promocji:
a) umowy o prowadzenie Rachunku ROR lub Rachunku Firmowego najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku,
o którym mowa w pkt 1, lub
b) umowy Kredytu Firmowego , najpóźniej w ciągu 60 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1,
4) udzielenie Zgód Marketingowych najpóźniej w dniu zawarcia umowy, o której mowa w pkt 2.
Zaproszonemu przysługuje premia pieniężna, za otwarty/zawartą z wykorzystaniem Numeru Polecającego w Okresie
Promocji:
1) Rachunek ROR w wysokości 50 zł jednorazowo,
2) Rachunek Firmowy w wysokości 100 zł jednorazowo,
3) umowę Kredytu Firmowego w wysokości 1% kwoty Kredytu Firmowego, wskazanej w umowie Kredytu Firmowego,
nie więcej niż 1000 zł jednorazowo.
Zaproszony otrzyma Premię, o której mowa w ust 2 pkt 1 w przypadku, gdy na Rachunku ROR otwartym
z wykorzystaniem Numeru Polecającego, zapewni Wpływy w kwocie nie niższej niż 2000 zł oraz wykona z niego 3
dowolne transakcje spośród: Płatność BLIK, Operacja Kartą, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi
rachunkami w Banku), w jednym z trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych od otwarcia Rachunku ROR.
Zaproszony otrzyma Premię, o której mowa w ust 2 pkt 2 w przypadku, gdy na Rachunku Firmowym otwartym
z wykorzystaniem Numeru Polecającego, zapewni Wpływy w kwocie nie niższej niż 5000 zł oraz wykona z niego 3
dowolne transakcje spośród: Płatność BLIK, Operacja Kartą, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi
rachunkami w Banku), w jednym z trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych od otwarcia Rachunku Firmowego.
Zaproszony traci prawo do wypłaty premii, o których mowa w ust. 2-4 z chwilą:
1) złożenia wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego, za który ma zostać wypłacona Premia,
2) odwołania Zgody Marketingowej lub zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,
3) złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kredytu Firmowego, zawartej z wykorzystaniem Numeru
Polecającego.
Wypłata przez Bank Premii nastąpi na rachunek, za który należna jest Premia, a w przypadku Kredytu Firmowego, na
Rachunek Firmowy, w terminie do 20-tego Dnia Roboczego następnego miesiąca kalendarzowego, po spełnieniu
warunku do otrzymania Premii, o którym mowa w ust. 3 i 4.

Pozostałe informacje
§5
1. Łączna Premia wypłacona na podstawie Regulaminu dla jednej osoby fizycznej/osoby fizycznej prowadzącej
jednoosobową działalność gospodarczą/osoby prawnej wynosi maksymalnie 2000 zł.
2. Premia wypłacona osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, stanowi nagrodę w ramach sprzedaży
premiowej i na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób fizycznych. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania nagród na gruncie
ustawy o PIT w czasie trwania niniejszej Promocji, Bank, Polecający i Zaproszony mają obowiązek stosowania się do
obowiązujących na moment wypłaty Premii zasad opodatkowania.
3. Premia wypłacona osobie prowadzącej działalność gospodarczą/osobie prawnej, stanowi przychód z działalności
gospodarczej prowadzonej przez Polecającego/Zaproszonego, w związku z czym wypełnienie wszelkich obowiązków
podatkowych związanych z jej otrzymaniem spoczywa na Polecającym/Zaproszonym.
4. Klient ma prawo skierować do Banku wystąpienie (reklamacja), w którym zgłosi zastrzeżenia dotyczące usług
świadczonych przez Bank na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków/Regulaminie Kredytów. Zasady
sądowego i pozasądowego rozstrzygania sporów określa Regulamin Rachunków/Regulamin Kredytów.

------------------------

O możliwości polecenia Kredytu Firmowego oraz zawarcia umowy Kredytu Firmowego z wykorzystaniem Numeru
Polecającego, Bank poinformuje na Stronie Internetowej Banku.
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