Regulamin promocji „Terminal płatniczy z Nest Bankiem”
(obowiązuje od dnia 12 marca 2019 roku)
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Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą "Terminal
płatniczy z Nest Bankiem" (dalej: „Promocja”) i dostępny jest na Stronie Internetowej Banku oraz w Oddziałach
Banku.
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 w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21021, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 319 357 000 zł (dalej „Bank”).
Promocja polega na przyznaniu premii w wysokości 100 zł przedsiębiorcom będącym uczestnikami Promocji, którzy
spełnią warunki uzyskania ww. premii określone w Regulaminie.
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.
Bank oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią Promocyjną, grą
której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 15 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w „Regulaminie
rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów biznesowych” (dalej: „Regulamin Rachunków”).

Warunki uczestnictwa w Promocji
§2
1. Promocja jest skierowana do przedsiębiorców, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1) posiadają rachunek rozliczeniowy w złotych polskich w Banku (dalej: „Rachunek”) lub w okresie trwania
Promocji złożą wniosek o otwarcie Rachunku za pośrednictwem Strony Internetowej Banku (dalej: „Wniosek”)
oraz na jego podstawie zawrą z Bankiem Umowę Ramową wraz z umową o prowadzenie Rachunku,
2) wskażą w treści Wniosku lub odrębnej dyspozycji złożonej poprzez EKD zainteresowanie ofertą nabycia
terminala płatniczego First Data Polska S.A.,
3) zawrą z First Data Polska S.A. umowę o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych
kartami płatniczymi z wykorzystaniem terminala płatniczego First Data Polska S.A., nie później niż w okresie 60
dni od dnia złożenia Wniosku lub dyspozycji, o której mowa w pkt. 2 powyżej, wskazujących zainteresowanie
ofertą nabycia terminala płatniczego First Data Polska S.A.
2. Przedsiębiorca, z chwilą spełnienia warunków określonych w ust. 1 powyżej, staje się uczestnikiem Promocji (dalej:
„Uczestnik”).
Warunki otrzymania premii
§3
1. Uczestnik, w celu uzyskania prawa do premii w ramach Promocji, o której mowa w ust. 2 poniżej, zobowiązany jest
spełnić łącznie poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności:
1) udzielić zgody, aby Bank kontaktował się z Uczestnikiem telefonicznie lub za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej (np. komputera, tabletu, smartfonu) w celach marketingowych, w tym aby przesyłał
Uczestnikowi informacje handlowe za pomocą ww. urządzeń, w szczególności drogą SMS lub e-mail i taki stan
zgód zostanie przez Uczestnika utrzymany co najmniej do czasu wypłaty należnej premii,
2) zapewnić na Rachunek wpływy z First Data Polska S.A. z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami
płatniczymi, na podstawie umowy o współpracy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, nie później niż w okresie 90
dni od dnia złożenia Wniosku lub dyspozycji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2.
2. Uczestnik, który spełni warunki do uzyskania premii określone w ust. 1 powyżej otrzyma premię w kwocie 100 zł.
3. Wypłata premii przez Bank nastąpi na Rachunek uprawnionego Uczestnika w terminie 30 dni kalendarzowych, po
upływie miesiąca kalendarzowego, w którym został spełniony ostatni z warunków uprawniających Uczestnika do
ww. premii.
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4. Premia przyznana Uczestnikowi w ramach Promocji stanowi przychód z działalności gospodarczej prowadzonej
przez Uczestnika.
5. 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
Regulaminie.
Postanowienia końcowe
§4
1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zasady Promocji i akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem lub przepisami
prawa w związku z Promocją przysługuje każdemu Uczestnikowi. Zasady składania reklamacji przez Uczestników i
ich rozpatrywania określa Regulamin Rachunków. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym
zasady Promocji.
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