Regulamin Promocji ,,6% Cashback z Kartą
Kredytową Nest Banku”
(obowiązuje od dnia 29 października 2016 r.)

Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Organizatorem Promocji jest Nest Bank Spółka Akcyjna 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 000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021, z pokrytym w
całości kapitałem zakładowym wynoszącym 319.357.000 PLN.
2. Promocja obowiązuje od dnia 1 października 2012 r. do odwołania.
Organizator ma prawo do zmiany okresu trwania Promocji o czym
poinformuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 2.
Użyte w Regulaminie terminy rozumie się zgodnie z poniższymi
definicjami:
Bank – Nest Bank Spółka Akcyjna 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
000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021, z pokrytym w
całości kapitałem zakładowym wynoszącym 319.357.000 PLN;
COK – Centrum Obsługi Klienta umożliwiające Posiadaczowi
Rachunku/Użytkownikowi składanie dyspozycji dotyczących rachunku
karty kredytowej oraz dostęp do informacji i usług bankowych.
Cashback – nagroda pieniężna w wysokości 6% wartości Transakcji
Bezgotówkowych dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym w
punktach handlowo usługowych do których przypisany jest kod
premiowy. Nagroda wypłacana jest przez Bank na rachunek karty
kredytowej zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu. Maksymalna
wysokość Cashback przyznanego Uczestnikowi Promocji za Transakcje
Bezgotówkowe dokonane na Rachunku Karty w danym miesiącu
kalendarzowym wynosi 30,00 zł.
Karta Kredytowa – karta kredytowa Visa wydana do Rachunku Karty na
rzecz Posiadacza Rachunku Karty, oraz każda kolejna karta kredytowa
wydana do Rachunku, przeznaczona do używania na podstawie Umowy
o kartę kredytową przez Użytkowników Karty wskazanych przez
Posiadacza Rachunku Karty.
Kod MCC - (Merchant Category Code) kod, określony przez organizacje
kartowe, przypisany do punktu handlowo – usługowego.
Kod Premiowy – promowane przez Bank kategorie punktów handlowo usługowych, identyfikowane na podstawie kodu MCC określonego w zał.
nr 1 do Regulaminu.
Oddział – dowolna placówka Nest Banku S.A. świadczącą usługi w
zakresie obsługi klientów Banku.
Posiadacz Rachunku Karty – przedsiębiorca mający siedzibę na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoba fizyczna wykonująca wolny
zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna
albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
będąca dla Banku stroną Umowy o kartę kredytową.
Promocja
– akcja promująca
transakcje wykonane
Kartami
Kredytowymi wydawanymi przez Bank.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz spółka prawa
handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i
wykonuje działalność gospodarczą. Za Przedsiębiorców uznaje się także
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich
działalności gospodarczej.

Rachunek Karty – rachunek, otwarty i prowadzony w złotych polskich
przez Bank na podstawie Umowy o kartę kredytową, w celu
rejestrowania Transakcji i Opłat związanych z używaniem Karty.
Tabela Opłat – Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego – oferta
kredytowa (dot. Kart Kredytowych) oraz Tabela Opłat i Prowizji dla
Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart (dot. rachunków
bankowych)
Transakcja Bezgotówkowa – operacja, w ramach której dokonywana
jest zapłata za towary lub usługi przy użyciu Karty lub, za zezwoleniem
Banku, przy użyciu numeru Karty bez fizycznej obecności karty.
Uczestnik Promocji – Posiadacz Rachunku Karty, który posiada w Banku
rachunek rozliczeniowy.
Umowa o kartę kredytową – Umowa regulująca zasady wydania i
korzystania z Karty, zawartą przez Bank z Posiadaczem Rachunku Karty.
Użytkownik Karty – pełnoletnią osobę fizyczną, na rzecz której Bank
wydał Kartę na wniosek Posiadacza Rachunku Karty. Dane Użytkownika
Karty umieszczone są na awersie Karty.
§ 3.
Promocja kierowana jest do Klientów Banku, celem zachęcenia do
aktywnego korzystania z Kart Kredytowych wydawanych przez Bank.

Szczegóły promocji
1.

2.

3.
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§ 4.
Warunkiem przystąpienia do Promocji przez Uczestnika Promocji
jest zawarcie z Bankiem Umowy o kartę kredytową oraz posiadanie
aktywnej Karty Kredytowej.
Przystąpienie do Promocji następuje z chwilą dokonania przez
Posiadacza Rachunku karty lub Użytkownika karty Transakcji
Bezgotówkowej w Punkcie handlowo usługowym do którego
przypisany jest kod premiowy.
Cashback przyznawany jest w dniu obciążenia rachunku karty
Uczestnika Promocji transakcją bezgotówkową wykonaną w Punkcie
handlowo usługowym do którego przypisany jest kod premiowy, z
zastrzeżeniem maksymalnej wysokości Cashback przyznanego
Uczestnikowi Promocji za Transakcje Bezgotówkowe dokonane na
Rachunku Karty w danym miesiącu kalendarzowym - 30,00 zł.
Cashback będzie wypłacany przez Bank na Rachunek Karty
Uczestnika Promocji do 15-go dnia miesiąca następującego po
zakończeniu miesiąca kalendarzowego pod następującymi
warunkami:
1)
Umowa o kartę kredytową nie została wypowiedziana;
2) Umowa o prowadzenie rachunków bankowych albo Umowa
ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz
świadczenie usług płatniczych dla Klientów biznesowych nie
została wypowiedziana.
Cashback naliczany jest w złotych polskich. W przypadku dokonania
Transakcji bezgotówkowej w innej walucie, Cashback naliczany jest
od kwoty, którą po przewalutowaniu obciążony został Rachunek
Karty Uczestnika Promocji.
Kwota Cashback podlega zaokrągleniu do pełnych groszy.
Cashback nie jest wypłacany w przypadku zwrotu Transakcji
bezgotówkowej przed dniem wypłaty o którym mowa w ust. 3.
W przypadku wystąpienia w danym miesiącu kalendarzowym
zwrotów Transakcji bezgotówkowych, za które wypłacona została
kwota Casback w poprzednich kwartałach miesiącach
kalendarzowych, kwota Cashback za bieżący miesiąc kalendarzowy
zostanie skorygowana o wartość Cashback przyznanego z tytułu
zwróconej Transakcji bezgotówkowej.
Jeżeli w przypadku o którym mowa w ust. 7 wartość korygowanej
kwoty Cashback będzie wyższa niż kwota Cashback należna za dany
miesiąc kalendarzowy, Rachunek Karty Uczestnika Promocji zostanie
obciążony należną kwotą bez względu na wysokość salda.

Reklamacje i zapytania
1.
2.

§ 5.
Tryb rozpatrywania reklamacji określają postanowienia Regulaminu
kart kredytowych Nest Banku, Obszar Mikroprzedsiębiorstw.
Korekty wypłacanych kwot Cashback mogą być dokonywane przez
Bank niezależnie od czasu, jaki upłynął od dnia wypłaty Cashback na
Rachunek Klienta.

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 000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021, z pokrytym w
całości kapitałem zakładowym wynoszącym 319.357.000 PLN.

5.

Postanowienia końcowe
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§ 6.
Dokonanie Transakcji bezgotówkowej w Punkcie handlowo
usługowym do którego przypisany jest kod premiowy oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Uczestnik Promocji zobowiązany jest we własnym zakresie rozliczyć
należny podatek dochodowy w ramach prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej.
Regulamin jest dostępny w Oddziałach i na stronie internetowej
Banku.
Bank zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania Promocji
bez podania przyczyny o czym poinformuje z 30 dniowym
wyprzedzeniem komunikatem przedstawionym na stronie
internetowej Banku oraz w Oddziałach.

6.

Bank ma prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie podana na stronie
internetowej Banku oraz w Oddziałach.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
postanowienia, Regulamin kart kredytowych Nest Banku, Obszar
Mikroprzedsiębiorstw.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji ,,6% Cashback z Kartą Kredytową Nest Banku’’

Rodzaj Usług objętych Cashback

Paliwo

Lista promowanych kodów MCC

5172, 5541, 5542, 5983, 9752
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