Regulamin promocji „3% na Koncie Oszczędnościowym”
(obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2018 roku)

I. Postanowienia ogólne
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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/wideo_promocja/ (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 316.387.000 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 10 kwietnia do 7 maja 2018 roku. Jednocześnie, warunki Promocji oraz postanowienia
Regulaminu pozostaną wiążące wobec Klientów, którzy przystąpili do Promocji przed dniem jej zakończenia.
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) Rachunek ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Nest Konto prowadzony w złotych w Banku, na
zasadach określonych w Regulaminie Rachunków.
II. Warunki otwarcia i prowadzenia Konta Oszczędnościowego

1.

§3
Promocja przeznaczona jest dla Klientów, którzy łącznie spełnią poniższe warunki:
1) złożą w okresie trwania 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) uzyskają pozytywną weryfikację tożsamości w trakcie połączenia wideo rozmowy z pracownikiem Banku,
4) zawrą z Bankiem Umowę Ramową, umowę o prowadzenie Rachunku ROR na podstawie złożonego przez
Klienta Wniosku oraz umowę o prowadzenie Konta Oszczędnościowego,
5) 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
marketingowych, 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 przez co najmniej okres
obowiązywania promocyjnego oprocentowania, o którym mowa w ust. 2.
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Po spełnieniu warunków określonych w ust. 1, Klient od 7 Dnia Roboczego liczonego od daty otwarcia Konta
Oszczędnościowego uzyska promocyjne oprocentowanie w wysokości 3% w skali roku dla środków
zgromadzonych na tym rachunku do kwoty 10.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 3. Oprocentowanie promocyjne
obowiązywać będzie do:
1) 30 czerwca 2018 r. – w przypadku otwarcia Konta Oszczędnościowego w okresie od 10 kwietnia do 30
kwietnia 2018 r.,
2) 31 lipca 2018 r. – w przypadku otwarcia Konta Oszczędnościowego w okresie od 1 maja do 31 maja 2018 r.,
3) 31 sierpnia 2018 r. – w przypadku otwarcia Konta Oszczędnościowego w okresie od 1 czerwca do 7
czerwca 2018 r.
Środki na Koncie Oszczędnościowym będą oprocentowane według stawki oprocentowania specjalnego
rachunków oszczędnościowych określonej w aktualnej Tabeli Oprocentowania dla Nest Oszczędności w PLN:
1) przez okres, w którym saldo przekraczać będzie 10.000 zł, ale nie dłużej niż do dnia rozpoczęcia
obowiązywania nowej stopy oprocentowania, o której mowa w ust. 4, lub
2) do dnia poprzedzającego zmianę oprocentowania, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, w przypadku
gdy saldo jest mniejsze bądź równie 10.000 zł.
Po upływie okresu obowiązywania promocyjnego oprocentowania, o którym mowa w ust. 2, 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.
Z udziału w Promocji wyłączeni są Klienci, którzy 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.
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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§5
Administratorem danych osobowych Klientów uczestniczących w Promocji jest Bank.
Dane osobowe Klientów uczestniczących w Promocji przetwarzane będą przez Bank w zakresie i celu niezbędnym
dla należytej realizacji Promocji, w szczególności w celach komunikacyjnych. Powyższe nie uchybia uprawnieniu
Banku do przetwarzania danych Klientów dla innych celów, niż realizacja Promocji, gdy takie uprawnienie Banku
wynika ze stosownych przepisów prawa albo udzielonych przez Klientów w tym zakresie zgód.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa.
Klienci uczestniczący w Promocji mają prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
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