Umowa o prowadzenie Rachunków bankowych – umowa pomiędzy
Bankiem a Klientem o otwarcie Rachunku bankowego;
Zrealizowana Rekomendacja - polecenie Kredytu w Promocji „Zarabiaj
z Nest Bankiem”, które skutkuje zawarciem Umowy o Kredyt.

1.
2.

Regulamin Promocji „Zarabiaj z Nest
Bankiem”
(obowiązuje od dnia 17 listopada 2015 r.)

Przystąpienie do Promocji
1.

Postanowienia ogólne
1.

2.

§ 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.
Regulamin Promocji „Zarabiaj z Nest Bankiem” określa warunki
promocji skierowanej do Przedsiębiorców.

§ 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.
Karta poleceń - zwana inaczej Kartą to dokument uprawniający
do wzięcia udziału w Promocji „Zarabiaj z Nest Bankiem”. Dokument
zawiera dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub
osób prawnych zgłoszonych przez Polecającego do kontaktu przez doradcę
Banku w zakresie przedstawienia oferty kredytowej: imię i nazwisko
Poleconego, jego nr telefonu oraz adresu e-mail,
Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba
prawna, która zawarła z Bankiem Umowę o prowadzenie Rachunku
bankowego lub umowę Kredytu i Rachunku bankowego;
Kredyt - Kredyt Gotówkowy udzielany Przedsiębiorcom na cele związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą;
Kupon promocyjny - dokument uprawniający do wzięcia udziału
w Promocji „Zarabiaj z Nest Bankiem”, zwany inaczej Kuponem. Dokument
ten zawiera następujące dane Polecającego (imię i nazwisko lub nazwę
firmy Polecającego, Numer Klienta), dane Polecanego (imię i nazwisko lub
nazwę firmy).
Kwota netto - przyznana Kwota Kredytu pomniejszona o koszty prowizji
bankowych oraz opłaty ubezpieczeniowej;
Nowy Klient - Przedsiębiorca, który w okresie 6 miesięcy przed zawarciem
umowy o produkt z polecenia nie posiadał w Banku aktywnego Rachunku
ani Kredytu;
Numer Klienta - ciąg ośmiu cyfr nadawany przez Bank w celu identyfikacji
Klienta w systemach informatycznych Banku;
Oddział Banku - jednostka organizacyjna Banku, w której prowadzona jest
obsługa Klientów;
Polecający - Klient, który zarekomendował Poleconemu skorzystanie
z oferty Banku;
Polecony - Przedsiębiorca, który w okresie trwania Promocji skorzysta z
oferty Banku na podstawie rekomendacji Polecającego;
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości
prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu
podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą;
Rachunek bankowy - zwany dalej Rachunkiem to rachunek bieżący
prowadzony przez Bank na rzecz Klienta na podstawie zawartej umowy;
Regulamin - Regulamin Promocji „Zarabiaj z Nest Bankiem”;
Umowa kredytowa - zwana inaczej Umową o Kredyt zawarta pomiędzy
Bankiem, a Klientem o udzielenie Kredytu, będącego w ofercie Banku;

§ 3.
Promocja trwa od 09.06.2014 r. do odwołania.
Informacja na temat zakończenia Promocji podana zostanie
co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej
Banku pod adresem www.nestbank.pl.

§ 4.
Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest spełnienie następujących
warunków:
1.1. Dla Polecającego:
a) Posiadanie w Banku aktywnego Rachunku tj. Rachunku z
którego Klient realizuje minimum raz w miesiącu przelew do
US lub do ZUS oraz utrzymuje średnie saldo w każdym
miesiącu na tym Rachunku w wysokości 1 000 zł Aktywność
Rachunku podlega badaniu za okres pełnych 3 miesięcy
kalendarzowych, licząc od daty uruchomienia kredytu
Poleconemu lub
b) Posiadanie aktywnego kredytu wraz z Rachunkiem bankowym
tj. kredytu w trakcie spłaty;
oraz
c) Polecenie
Nowemu
Klientowi
oferty
kredytowej
Banku. lub zarekomendowanie osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą lub osób prawnych z podaniem ich
danych do kontaktu poprzez, wypełnienie Karty poleceń i
przekazanie jej pracownikowi Banku, w trakcie podpisywania
umowy kredytowej w Banku;
d) Przekazanie Poleconemu wypełnionego Kuponu promocyjnego
uprawniającego
do
wzięcia
udziału
w Promocji „Zarabiaj z Nest Bankiem” lub wskazanie danych
Poleconego na Karcie poleceń. Na Kuponie muszą być
wskazane
dane
Polecającego:
imię
i
nazwisko
lub firma oraz numer Klienta w Banku;
e) Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
1.2. Dla Poleconego:
a) Zawarcie z Bankiem w trakcie Promocji Umowy kredytowej;
b) Dostarczenie do Oddziału Banku w momencie składania
wniosku o
udzielenie kredytu
wypełnionego
przez Polecającego Kuponu promocyjnego lub podpisanie
z Bankiem umowy kredytowej na skutek polecenia go przez
Polecającego
poprzez
wskazanie
danych
klienta
do kontaktu w Karcie poleceń i przekazaniu Karty
pracownikowi Banku;
c) Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
1.3. Z oferty promocji „Zarabiaj z Nest Bankiem” wykluczeni są:
a) przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie świadczenia
usług pośrednictwa finansowego, którzy zawarli z Bankiem
Umowę o współpracy;
b) pracownicy przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.3
ppkt. a) powyżej.

Zawarcie Umowy kredytowej w ramach Promocji

1.

§ 5.
Umowa kredytowa w ramach Promocji może zostać zawarta przez Bank
tylko i wyłącznie z Poleconym.
Polecony w celu zawarcia Umowy kredytowej w ramach Promocji przy
zgłoszeniu się do Oddziału Banku przedstawia pracownikowi Kupon
Promocyjny, który otrzymał od Polecającego.

Zasady przyznawania Nagród
1.
2.

§ 6.
Za każdą zrealizowaną Rekomendację Polecający i Polecany otrzymują
nagrodę.
Polecający może otrzymać nagrody pieniężne w wysokości:
2.1. 200 PLN za każdą zawartą z Poleconym Umowę kredytową
na Kwotę netto powyżej 5 000 zł , nie wyższą jednak niż 10 000
PLN;
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2.2. 500 PLN za każdą zawartą z Poleconym Umowę kredytową
na Kwotę netto powyżej 10 000 PLN, nie wyższą jednak niż 30 000
PLN;
2.3. 1 000 PLN za każdą zawartą z Poleconym Umowę kredytową
na Kwotę netto powyżej 30 000 PLN, nie wyższą jednak niż 60 000
PLN;
2.4. 1 500 PLN za każdą zawartą z Poleconym Umowę kredytową
na Kwotę netto powyżej 60 000 PLN, nie wyższą jednak niż 100 000
PLN;
2.5. 2 000 PLN za każdą zawartą z Poleconym Umowę kredytową
na Kwotę netto powyżej 100 000 PLN.
pod warunkiem wypłaty środków z Kredytu Poleconemu.
Polecony może otrzymać w zakresie oferty kredytowej obniżenie
Prowizji za udzielenie Kredytu, będącego przedmiotem Promocji
- w poniższej wysokości, która określona będzie w Kuponie
promocyjnym:
3.1. 100 PLN za każdą zawartą z Poleconym Umowę kredytową
na Kwotę netto powyżej 5 000 zł , nie wyższą jednak niż 10 000
PLN;
3.2. 150 PLN za każdą zawartą z Poleconym Umowę kredytową
na Kwotę netto powyżej 10 000 PLN, nie wyższą jednak niż 30 000
PLN;
3.3. 300 PLN za każdą zawartą z Poleconym Umowę kredytową
na Kwotę netto powyżej 30 000 PLN, nie wyższą jednak niż 60 000
PLN;
3.4. 500 PLN za każdą zawartą z Poleconym Umowę kredytową
na Kwotę netto powyżej 60 000 PLN, nie wyższą jednak niż 100 000
PLN;
3.5. 600 PLN za każdą zawartą z Poleconym Umowę kredytową
na Kwotę netto powyżej 100 000 PLN.
Nagrody, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 zostaną przyznane
po spełnieniu łącznie następujących warunków:
4.1. prowadzenia przez Bank Rachunku na rzecz Klienta będącego
Polecającym;
4.2. przekazania przez Poleconego Kuponu promocyjnego wraz
z wypełnionymi danymi przez Polecającego (w tym Numeru Klienta
osoby
Polecającej)
podczas
składania
wniosku
o przyznanie Kredytu i w rezultacie podpisanie umowy kredytowej
przez Poleconego z Bankiem, lub przekazaniu pracownikowi Banku
przez Polecającego wypełnionej Karty poleceń z danymi
Poleconego
i
po
kontakcie
doradcy
Banku
z Poleconym dojdzie do podpisania Umowy kredytowej z tym
Poleconym.
Wypłata nagrody dla Polecającego, o której mowa w ust. 2 nastąpi
w ciągu 14 dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła
wypłata środków w ramach zawartej z Poleconym Umowy kredytowej.
Prawa do niewypłaconych Nagród nie mogą być scedowane na rzecz
osób trzecich.
W przypadku, gdy Polecający jest Przedsiębiorcą i posiada w Banku
kartę kredytową, Nagroda wypłacona zostanie w formie uznania
rachunku Karty kredytowej. W pozostałych przypadkach wypłata
następuje na Rachunek Polecającego prowadzony przez Bank, przy
czym w przypadku Przedsiębiorcy na rachunek służący prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej.
Polecający może otrzymać Nagrodę więcej niż raz o ile więcej niż jeden
Polecony zawrze (podpisze) z Bankiem Umowę kredytową podając
Numer Klienta Polecającego.
Wypłata nagrody, o której mowa w ust. 3 nastąpi po podjęcia
pozytywnej decyzji udzielenia Klientowi Kredytu, uruchomieniu kredytu
oraz spełnieniu warunków promocji.
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Bank rozpatruje oraz udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu.
Termin, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu w przypadku
spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających dodatkowych
wyjaśnień lub w przypadku nieotrzymania wszelkich niezbędnych
informacji, o czym Bank niezwłocznie poinformuje Klienta wraz z
podaniem powodów opóźnienia, okoliczności, które musza zostać
ustalone dla rozpatrzenia sprawy i nowego, przewidywanego terminu
rozpatrzenia reklamacji. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji i
udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy, niż 60 dni od dnia
wpływu reklamacji.
Bank przekazuje odpowiedź na złożoną reklamację w formie
papierowej bądź za pomocą innego, trwałego nośnika informacji,
wysyłając ją przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Klienta
albo – wyłącznie na wniosek Klienta - pocztą elektroniczną na
wskazany przez Klienta adres e-mail.

Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

4.
5.

§ 8.
Regulamin jest dostępny w Oddziałach Banku oraz na stronie
internetowej Banku.
Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego
Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać również Klientów, którzy
skorzystali z Promocji przed wprowadzeniem zmian, jednak każda
dokonana zmiana nie narusza praw nabytych Klientów, biorących udział
w Promocji przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianach
w Regulaminie zostanie podana przy pomocy komunikatu na stronie
internetowej Banku lub informacji wywieszanych w Oddziałach Banku.
Przedsiębiorca jest zobowiązany we własnym zakresie rozliczyć należny
podatek dochodowy w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
postanowienia regulaminów właściwych produktów Banku.
Polecony zgadza się na wypłatę Prezentu Polecającemu pod warunkiem
uruchomienia środków w ramach Umowy kredytowej, którą zawarł z
Bankiem.

Oświadczam, że oferta Banku została mi zarekomendowana przez:
……………………………………………………………………………………………………………………..
(mię i nazwisko lub nazwa firmy Polecającego oraz numer klienta)

Akceptuję warunki Regulaminu:
Data i podpis Poleconego: ………………………………..………………………………………….

Reklamacje i zapytania
1.

§ 7.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji:
1) składając reklamację ustnie do protokołu w Oddziale Banku,
2) w formie pisemnej – składając podpisane przez siebie pismo
osobiście w Oddziale Banku albo przesyłając je przesyłką
pocztową na adres: Nest Bank S.A., ul. Wołoska 24, 02-675
Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”;
3) telefonicznie, za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK,
pod numerem 801 800 188 lub 22 438 41 41.
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