Regulamin promocji „Nest Konto dla Klientów Vivus”
(obowiązuje od dnia 14 września 2017 roku)
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Postanowienia ogólne
§1
Regulamin promocji „Nest Konto dla Klientów Vivus” (dalej „Regulamin”), określa zasady uczestnictwa w
Promocji pod nazwą „Nest Konto w promocji dla Klientów Vivus” (dalej „Promocja”) i dostępny jest na stronie
internetowej: https://konta.nestbank.pl/vivus dalej „Strona Promocyjna”).
Organizatorem Promocji jest Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 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
526-10-21-021, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 314 937 000 PLN, mail:
kontakt@nestbank.pl, prowadzący działalność pod nazwą handlową Nest Bank (dalej „Bank”).
Partnerem promocji jest Vivus Finance sp z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. 17 stycznia 56, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418977, REGON 146101268, NIP 5252531320, o kapitale
zakładowym w wysokości 40.000.000 PLN (dalej „Partner”).
Niniejsza Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi przez Organizatora jednorazowej premii podstawowej w
wysokości 50 złotych (dalej „Premia podstawowa”) lub jednorazowej premii dodatkowej w wysokości 50 złotych
(dalej „Premia dodatkowa”), na podstawie i w związku ze spełnieniem warunków określonych w dalszych
postanowieniach Regulaminu.
Promocja przeprowadzona będzie za pośrednictwem Strony Promocyjnej, w sposób i na zasadach szczegółowo
opisanych w Regulaminie.
Promocja obowiązuje do jej odwołania przez Bank, przy czym Bank poinformuje o zakończeniu Promocji za
pośrednictwem Strony Promocyjnej. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte osób, które przystąpiły
do Promocji w okresie jej trwania.
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 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji.
Bank informuje, że udział uczestnika w Promocji, a zatem również udostępnienie danych osobowych Bankowi jest
dobrowolne. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie
rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych” (dalej „Regulamin Rachunków”),
„Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów indywidulanych - oferta Rachunków i kart” oraz w „Tabeli Oprocentowania dla
Klientów indywidualnych - oferta Rachunków i Lokat”.

§2
1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie
Rachunków.
2. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim pojęcia wymienione poniżej oznaczają:
1) Klient – Klient indywidualny biorący udział w Promocji;
2) Rachunek ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Nest Konto prowadzony w złotych, na zasadach
określonych w Regulaminie Rachunków;
3) Wpływ Wynagrodzenia – suma wpływów na Rachunek ROR realizowanych na rzecz Klienta z tytułu: (i)
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez pracodawcę lub
(ii) renty lub emerytury dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie
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lub (iii) stypendium dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez uczelnię wyższą lub inny organ
wypłacający świadczenie lub (iv) świadczenia z programu Rodzina 500 plus dokonanego bezpośrednio na
Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie.
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Warunki uczestnictwa w Promocji i uzyskania Premii
§3
Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) złożą wniosek o otwarcie Rachunku ROR za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na
Stronie Promocyjnej (dalej „Wniosek”),
z zastrzeżeniem ustępów poniżej.
Z udziału w Promocji wyłączeni są:
1) pracownicy Banku, osoby zatrudnione przez Bank na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także
członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa,
2) 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,
Klient, o ile nie podlega wyłączeniu na podstawie ust. 2 – z chwilą spełnienia warunków określonych w ust 1, staje
się uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”).
Uczestnik w celu uzyskania prawa do Premii podstawowej w wysokości 50 zł, zobowiązany jest spełnić łącznie
poniższe warunki:
a) zawrzeć z Bankiem Umowę Ramową oraz umowę o prowadzenie Rachunku ROR wyłącznie na podstawie
Wniosku oraz nie zamykać Rachunku ROR przed terminem wypłaty Premii podstawowej, o którym mowa
w ust. 7.
b) zalogować się do Bankowości Internetowej Banku na swój Rachunek ROR, nie później niż w okresie 30 dni
od momentu zawarcia Umowy Ramowej, o której mowa w pkt a),
c) dokonać Operacji bezgotówkowych Kartą wydaną do Rachunku ROR na łączną kwotę co najmniej 150 zł
nie później niż w okresie 60 dni od momentu zawarcia Umowy Ramowej, o której mowa w pkt a).
d) Uczestnik (i) nie zgłosił sprzeciwu, o którym mowa w art.32 ust.1 pkt.8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych przez Bank oraz
(ii) udzielił zgody na kontaktowanie się telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej (w szczególności SMS lub e-mail) w celach marketingowych Banku oraz utrzymywał tak
opisany stan co najmniej do czasu wypłaty Premii podstawowej, o którym mowa w ust. 7.
Uczestnik, który uzyskał prawo do Premii podstawowej, o której mowa w ust. 4 powyżej otrzyma Premię
dodatkową w wysokości 50 zł, jeżeli zapewni Wpływ Wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż 1.000,00 zł w co
najmniej dwóch z trzech miesięcy kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło zawarcie
Umowy Ramowej, o której mowa w ust. 4 pkt a) oraz nie dokona zamknięcia Rachunku ROR przed terminem
wypłaty Premii dodatkowej, o którym mowa w ust. 7.
Łączna maksymalna kwota Premii – podstawowej oraz dodatkowej – które może otrzymać Uczestnik w ramach
Promocji wynosi 100 zł.
Premia należna Uczestnikowi zostanie wypłacona na Rachunek ROR prowadzony na rzecz Uczestnika w Banku w
terminie 14 dni roboczych po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym został spełniony ostatni z warunków
uprawniających Uczestnika do otrzymania Premii podstawowej lub dodatkowej. W przypadku zamknięcia przez
Uczestnika Rachunku ROR przed tym terminem, Premia nie będzie wypłacona.
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 niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Rachunków.
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Opodatkowanie
§4
1. Przyznana Uczestnikowi Premia, o której mowa w § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu stanowi nagrodę w ramach sprzedaży
premiowej i na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. poz.361 ze zm.; dalej „ustawa o PIT”) jest zwolniona z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania nagród na podstawie ustawy o
PIT w okresie trwania niniejszej Promocji, Bank i Uczestnik mają obowiązek stosowania się do obowiązujących na
moment wypłaty Premii zasad opodatkowania.

Postanowienia końcowe
§5
Uczestnik ma prawo skierować do Banku wystąpienie (reklamacja), w którym zgłosi zastrzeżenia dotyczące usług
świadczonych przez Bank lub działalności Banku na zasadach określonych w § 45 Regulaminu Rachunków. Zasady
sądowego i pozasądowego rozstrzygania sporów określa § 46 Regulaminu Rachunków.
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§6
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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