Regulamin promocji „Nest Bank na dobry początek”
(obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku)
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Postanowienia ogólne
§1
Regulamin promocji „Nest Bank na dobry początek” (dalej „Regulamin”), określa zasady uczestnictwa w Promocji
pod nazwą „Nest Bank na dobry początek” (dalej „Promocja”). Promocja oraz jej Regulamin są dostępne na stronie
internetowej: https://promocje.nestbank.pl/visa/ dalej „Strona Promocyjna”).
Organizatorem Promocji jest Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP
526-10-21-021, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 314 937 000 PLN, mail:
kontakt@nestbank.pl, prowadzący działalność pod nazwą handlową Nest Bank (dalej „Bank” lub „Organizator”).
Niniejsza Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi jednorazowej premii w kwocie 20 złotych w formie
jednorazowej wpłaty dokonanej przez Organizatora na Rachunek ROR Uczestnika opatrzonej tytułem wpłaty:
„Visa Promo” (dalej „Premia”), na podstawie i w związku ze spełnieniem warunków określonych w dalszych
postanowieniach Regulaminu. Udział w Promocji i uzyskanie Premii nie jest warunkowane wniesieniem
jakichkolwiek opłat wstępnych.
Promocja przeprowadzona będzie wyłącznie za pośrednictwem Strony Promocyjnej, w sposób i na zasadach
szczegółowo opisanych w Regulaminie.
Promocja obowiązuje od 1 września do 30 września 2017 roku, przy czym ostateczny termin przystąpienia
Klienta do Promocji upływa z dniem 10 września 2017 roku. Organizator ma prawo do wcześniejszego
zakończenia Promocji w przypadku wyczerpania puli Premii, o czym poinformuje stosownym komunikatem
zamieszczonym na Stronie Promocyjnej.
Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte osób, które przystąpiły do Promocji na zasadach określonych
w Regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie
rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych” (dalej „Regulamin Rachunków”),
„Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów indywidulanych - oferta Rachunków i kart” oraz w „Tabeli Oprocentowania dla
Klientów indywidualnych - oferta Rachunków i Lokat”.

§2
1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie
Rachunków.
2. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim pojęcia wymienione poniżej oznaczają:
1) Klient – Klient indywidualny posiadający Rachunek ROR oraz Kartę;
2) Rachunek ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Nest Konto prowadzony w złotych, na zasadach
określonych w Regulaminie Rachunków;
3) Karta – karta debetowa Visa wydana do Rachunku ROR Klienta, na zasadach określonych w Regulaminie
Rachunków.

1.

Warunki uczestnictwa w Promocji i uzyskania Premii
§3
Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadają Rachunek ROR oraz Kartę wydaną między 1 stycznia 2016r. a 15 sierpnia 2017r. przy pomocy
której w okresie od 1 lipca 2017r. do 31 sierpnia 2017r. nie wykonali żadnej Operacji Kartą, a w całym
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pierwszym półroczu 2017r. tj. w okresie od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r. wykonali maksymalnie
jedną Operację Kartą,
c) złożą wniosek o przystąpienie do Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem
formularza elektronicznego dostępnego na Stronie Promocyjnej (dalej „Wniosek”),
z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Banku oraz osoby zatrudnione przez Bank na podstawie stosunku
cywilnoprawnego.
Klient, z chwilą spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 1 oraz z zastrzeżeniem ust. 2, staje się
uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”).
Uczestnik w celu uzyskania prawa do Premii, zobowiązany jest dokonać w okresie od 1 do 30 września 2017
roku minimum 3 Operacji bezgotówkowych Kartą (krajowych, zagranicznych w tym również internetowych),
z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, na łączną kwotę co najmniej 50 zł.
Z udziału w Promocji wyłączone są Operacje dokonane Kartą:
a) w formie wypłaty gotówki,
b) z tytułu płatności za gry hazardowe,
c) z tytułu płatności za usługi finansowe,
d) w gabinetach masażu,
e) z tytułu płatności za usługi towarzyskie, dedykowane dla osób dorosłych.
Premia należna Uczestnikowi zostanie wypłacona jednorazowo na Rachunek ROR prowadzony na rzecz
Uczestnika w Banku w terminie do 15 października 2017 roku. W przypadku zamknięcia przez Uczestnika
Rachunku ROR przed tym terminem, Premia nie będzie wypłacona.
Uczestnik zostaje wykluczony z uczestnictwa w Promocji lub traci prawo do Premii jeżeli jakiekolwiek czynności
związane z udziałem w Promocji zostały dokonane przez Uczestnika z naruszeniem prawa lub zasad określonych
w niniejszym Regulaminie lub w Regulaminie Rachunków, a ponadto, gdy Uczestnik dokona wymiany Karty na
inną w trakcie trwania Promocji, niezależnie od przyczyny.
Opodatkowanie
§4
Przyznana Uczestnikowi Premia, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu stanowi nagrodę w ramach sprzedaży
premiowej i na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. poz.361 ze zm.; dalej „ustawa o PIT”) jest zwolniona z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania nagród na podstawie ustawy o
PIT w okresie trwania niniejszej Promocji, Bank i Uczestnik mają obowiązek stosowania się do obowiązujących
na moment wypłaty jednorazowej Premii zasad opodatkowania.

Postanowienia końcowe
§5
Uczestnik ma prawo skierować do Banku wystąpienie (reklamacja), w którym zgłosi zastrzeżenia dotyczące usług
świadczonych przez Bank lub działalności Banku na zasadach określonych w § 45 Regulaminu Rachunków. Zasady
sądowego i pozasądowego rozstrzygania sporów określa § 46 Regulaminu Rachunków.
§6
1. Administratorem danych osobowych Klientów uczestniczących w Promocji jest Bank.
2. Dane osobowe Klientów uczestniczących w Promocji przetwarzane będą przez Bank w zakresie i celu niezbędnym
dla należytej realizacji Promocji, w szczególności w celach komunikacyjnych. Powyższe nie uchybia uprawnieniu
Banku do przetwarzania danych Klientów dla innych celów, niż realizacja Promocji, gdy takie uprawnienie Banku
wynika ze stosownych przepisów prawa albo udzielonych przez Klientów w tym zakresie zgód.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa.
4. Klienci uczestniczący w Promocji mają prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
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