Regulamin promocji „Kredyt z 1% cash back na start”
(obowiązuje od dnia 25 marca 2020 roku)

Postanowienia ogólne
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§1
Regulamin promocji „Kredyt z 1% cash back na start” (dalej: „Regulamin”), określa
zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą „Kredyt z 1% cash back na start” (dalej:
„Promocja”).
Regulamin
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
Banku
https://www.nestbank.pl 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 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: „Organizator” lub „Bank”).
Promocja polega na przyznaniu Klientowi premii pieniężnej, na zasadach
i z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych 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.
Bank jest administratorem danych osobowych uczestników. Informacje na temat
przetwarzania danych osobowych uczestnika zawarte są w dokumencie, który Uczestnik
otrzymuje przy zawieraniu umowy, o której mowa w § 3 ust.1 niniejszego Regulaminu.
Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane
im w „Regulamin kredytowania działalności gospodarczej Nest Bank S.A. mikroprzedsiębiorstwa”.

Warunki uczestnictwa w Promocji
§2
1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą (dalej: „Przedsiębiorca”), którzy w okresie trwania Promocji wezmą udział w
ankiecie „Rozwiń skrzydła z Nest Bankiem” (dalej: „Ankieta”) przeprowadzanej przez
Bank.
2. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Banku, osoby zatrudnione przez Bank lub
współpracujące z Bankiem na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie
rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Przedsiębiorca, który spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2,
staje się uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”).
Warunki i zasady Promocji
§3
1. Uczestnik, w celu uzyskania prawa do premii w ramach Promocji, zobowiązany jest do
zawarcia z Bankiem umowy (dalej „Umowa”) o kredyt gotówkowy „Kredyt dla
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Przedsiębiorców” (dalej: „Kredyt”), przy czym data zawarcia Umowy o Kredyt nie może
być wcześniejsza niż data przeprowadzenia Ankiety.
Uczestnik otrzyma premię w kwocie odpowiadającej 1% sumy kwoty Kredytu
przeznaczonej, zgodnie z Umową o Kredyt, na refinansowanie zobowiązań Uczestnika
oraz kwoty wypłaconej na rachunek bieżący Uczestnika (dalej: „Rachunek”) określony w
Umowie o Kredyt.
Wypłata premii przez Bank na Rachunek nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych
liczonych od daty wypłaty Kredytu przez Bank.
W przypadku, gdy Uczestnik w trakcie okresu trwania Promocji zawrze z Bankiem kolejną
Umowę o Kredyt, Uczestnikowi przysługuje premia wyłącznie za Kredyt, udzielony
najwcześniej.
Premia przyznana Uczestnikowi w ramach Promocji stanowi przychód z działalności
gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika, w związku z czym wypełnienie wszelkich
obowiązków podatkowych związanych z jej otrzymaniem spoczywa na Uczestniku.
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.
W przypadku, gdy Uczestnik, któremu została wypłacona premia w ramach Promocji,
odstąpi od Umowy o Kredyt, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Kredyt zobowiązany jest do zwrotu na Rachunek
kwoty otrzymanej premii w ramach Promocji. W sytuacji, gdy w w/w terminie Uczestnik nie
dokona zwrotu wypłaconej premii w ramach Promocji, Bank dokona obciążenia Rachunku
Uczestnika.

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. Informacje o zasadach składania reklamacji przez Uczestników i ich
rozpatrywaniu
są
wskazane
pod
adresem:
https://www.nestbank.pl/onas/reklamacje.html.
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

Zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję warunki Promocji
Data

czytelny podpis Uczestnika Promocji
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