Regulamin promocji „3% na Koncie Oszczędnościowym”
(obowiązuje od dnia 19 września 2018 roku)
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§1
Regulamin promocji „3% na Koncie Oszczędnościowym” (dalej „Regulamin”), określa zasady uczestnictwa w
Promocji pod nazwą „3% na Koncie Oszczędnościowym” (dalej „Promocja”). Promocja oraz jej Regulamin są
dostępne
na
stronie
internetowej:
https://konta.nestbank.pl/konto_osobiste/001/3procent/
lub
https://konta.nestbank.pl/konto_osobiste/001/3procent/www/ (dalej „Strona Promocyjna”).
Organizatorem Promocji jest Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021, z pokrytym
w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 316.887.000 PLN (dalej „Bank").
Promocja polega na możliwości otwarcia w Banku przez Klienta rachunku oszczędnościowego w PLN Nest
Oszczędności (dalej „Konto Oszczędnościowe”) z promocyjnym oprocentowaniem stałym w wysokości 3% w skali
roku, na zasadach i z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie.
Promocja przeprowadzona będzie wyłącznie za pośrednictwem Strony Promocyjnej, w sposób i na zasadach
szczegółowo opisanych w Regulaminie.
Promocja obowiązuje od 19 września 2018 r. do 18 października 2018 r., przy czym Bank zastrzega sobie prawo
do wcześniejszego zakończenia Promocji w przypadku wyczerpania przed 18.10.2018 r. puli wniosków złożonych
za pośrednictwem Strony Promocyjnej, o której mowa w ust. 6 poniżej. Bank poinformuje o zakończeniu Promocji
zamieszczając stosowną informację na Stronie Promocyjnej. Wówczas datą zakończenia Promocji jest data publikacji
informacji o zakończeniu obowiązywania Promocji w sposób określony w zdaniu poprzedzającym. Od chwili
publikacji informacji o zakończeniu Promocji, wzięcie udziału w Promocji nie będzie możliwe. Zakończenie Promocji
nie będzie miało wpływu na prawa osób, które przystąpiły do Promocji przed jego zakończeniem.
Pula wniosków, które mogą zostać złożone przez Stronę Promocyjną wynosi 2000 sztuk.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia zawarte w:
1) „Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych” (dalej „Regulamin
Rachunków”) oraz
2) „Tabeli Oprocentowania dla Klientów indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” (dalej „Tabela
Oprocentowania”).
§2
Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im
w Regulaminie Rachunków.
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu użyte w nim pojęcia wymienione poniżej oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument) biorąca udział
w Promocji,
2) Okres Promocji – okres 6 miesięcy następujących po sobie, liczony od 15-go dnia następnego miesiąca
kalendarzowego, w którym Uczestnik spełni po raz pierwszy warunek uzyskania promocyjnego oprocentowania
określony w § 3 ust. 4;
3) Rachunek ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Nest Konto prowadzony w złotych w Banku, na
zasadach określonych w Regulaminie Rachunków,
4) Wpływ Wynagrodzenia – suma wpływów na Rachunek ROR realizowanych na rzecz jego posiadacza z tytułu:
(i) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę stosunków mianowania/powołania, kontraktów
menedżerskich/wojskowych/marynarskich; umów zlecenia/o dzieło dokonanego bezpośrednio na Rachunek
ROR przez pracodawcę / zleceniodawcę lub (ii) renty lub emerytury i świadczenia przedemerytalnego
dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie lub (iii) stypendium
dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający świadczenie lub
(iv) świadczenia z programu Rodzina 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego dokonanego bezpośrednio na
Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie.
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II. Warunki otwarcia i prowadzenia Konta Oszczędnościowego
§3
Promocja przeznaczona jest dla Klientów, którzy łącznie spełnią poniższe warunki:
1) złożą w okresie obowiązywania Promocji wniosek o otwarcie Rachunku ROR wyłącznie za pośrednictwem
formularza elektronicznego dostępnego na Stronie Promocyjnej (dalej: „Wniosek”),
2) złożą wniosek o otwarcie Konta Oszczędnościowego:
a) równocześnie z Wnioskiem o otwarcie Rachunku ROR, o którym mowa w pkt 1, lub
b) w Bankowości Internetowej lub Mobilnej nie później niż w ciągu 30 dni od daty otwarcia Rachunku ROR,
3) zawrą z Bankiem Umowę Ramową, umowę o prowadzenie Rachunku ROR na podstawie złożonego przez Klienta
Wniosku oraz umowę o prowadzenie Konta Oszczędnościowego,
4) w trakcie składania Wniosku udzielą zgodę, aby Bank kontaktował się z Klientem telefonicznie lub za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. komputera, tabletu, smartfonu) w celach marketingu
produktów i usług Banku, w tym aby przesyłał Klientowi informacje handlowe za pomocą ww. urządzeń, w
szczególności drogą SMS lub e-mail oraz taki stan zostanie utrzymany przez Klienta co najmniej w Okresie
Promocji.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są Klienci, którzy:
1) otworzą Lokatę, o której mowa w Regulaminie promocji Nest Lokata Witaj,
2) na dzień złożenia Wniosku posiadają lub posiadali Rachunek ROR w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed
dniem złożenia Wniosku, jak również którzy przed złożeniem Wniosku, o którym mowa w Regulaminie, złożyli
już wniosek o otwarcie takiego rachunku, będący w trakcie rozpatrywania przez Bank.
3. Osoba fizyczna, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, staje się uczestnikiem
Promocji (dalej: „Uczestnik”).
4. Uczestnik nabywa prawo do promocyjnego oprocentowania, o którym mowa w ust. 5, o ile zapewni nie później niż
60 dni od dnia otwarcia Rachunku ROR oraz następnie w każdym miesiącu kalendarzowym trwania Okresu Promocji
Wpływ Wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1.000 zł na swój Rachunek ROR z zastrzeżeniem ust. 8.
5. Promocyjne oprocentowanie Konta Oszczędnościowego w Okresie Promocji wynosi 3% w skali roku dla środków
zgromadzonych na tym rachunku do kwoty 50.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Środki na Koncie Oszczędnościowym będą oprocentowane według stawki oprocentowania standardowego
rachunków oszczędnościowych określonej w aktualnej Tabeli Oprocentowania dla Nest Oszczędności w PLN przez
okres, w którym saldo przekraczać będzie 50.000 zł, ale nie dłużej niż do dnia rozpoczęcia obowiązywania nowej
stopy oprocentowania, o której mowa w ust. 7.
7. Po upływie Okresu Promocji, środki zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu według
zmiennej stopy oprocentowania standardowego rachunków oszczędnościowych właściwej dla rachunku Nest
Oszczędności w PLN i określonej w aktualnej Tabeli Oprocentowania.
8. Bank może zwrócić się do Uczestnika o udokumentowanie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 7 dni od wezwania Banku, na wskazany przez Bank adres
e-mail, skanu dokumentu potwierdzającego wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, wyłącznie celem weryfikacji,
czy kwota ta odpowiada kwocie Wpływu Wynagrodzenia oraz czy warunek Promocji określony w ww. punkcie został
spełniony. Bank usunie dostarczony mu skan dokumentu niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji.
Niedostarczenie przez Klienta skanu dokumentu w terminie albo przedstawienie skanu dokumentacji, której
autentyczność może budzić uzasadnione wątpliwości lub nie będzie potwierdzać wysokości otrzymywanego
wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej kwocie Wpływu Wynagrodzenia, oznaczać będzie, iż warunek Promocji
określony w ust. 4 nie został spełniony w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczyć będzie żądanie Banku
o przesłanie dokumentacji, z zastrzeżeniem skutków określonych w ust. 9.
9. W miesiącu kalendarzowym, w którym nie zostaną spełnione warunki określone w ust. 4 Uczestnik traci prawo do
uzyskania promocyjnego oprocentowania począwszy od 15-go dnia następnego miesiąca aż do końca Okresu
Promocji.
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III. Postanowienia końcowe
§4
Klient ma prawo skierować do Banku wystąpienie (reklamacja), w którym zgłosi zastrzeżenia dotyczące usług
świadczonych przez Bank lub działalności Banku na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków. Zasady sądowego
i pozasądowego rozstrzygania sporów określa również Regulamin Rachunków.
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