Regulamin promocji „Witaj Allegro”
(obowiązuje od dnia 12 października 2018 roku)

I. Postanowienia ogólne
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§1
Regulamin promocji „Witaj Allegro” (dalej „Regulamin”), określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą
„Witaj Allegro” (dalej „Promocja”). Promocja oraz jej Regulamin są dostępne na stronie internetowej:
https://allegro.pl/kampania/lokata-allegro lub https://allegro.pl/kampania/lokata-allegro/przedluzona (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 319.357.000 PLN (dalej „Bank").
Partnerem Promocji jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, która prowadzi platformę
handlową on-line dostępną pod adresem: http://www.allegro.pl (dalej ”Partner”).
Promocja polega na możliwości otwarcia w Banku przez Klienta rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
w złotych polskich Nest Lokata Witaj Allegro (dalej „Lokata”) z 3-miesięcznym okresem deponowania oraz z
promocyjnym oprocentowaniem stałym w wysokości 4,1% w skali roku, otwartej 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 12 października 2018 r. do 18 października 2018 r. z zastrzeżeniem, iż w przypadku
gdy Klient w tym terminie poda swój adres e-mail Partnerowi i otrzyma od Partnera wiadomość e-mail dotyczącą
Promocji i jednocześnie wydłużającą okres obowiązywania Promocji do 12 listopada 2018r.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie będą miały 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 Lokaty

§3
Promocja przeznaczona jest dla Klientów, którzy łącznie spełnią poniższe warunki:
1) złożą w okresie obowiązywania Promocji wniosek o otwarcie Rachunku ROR wyłącznie za pośrednictwem
formularza elektronicznego dostępnego na Stronie Promocyjnej (dalej „Wniosek”),
2) zawrą z Bankiem Umowę Ramową oraz umowę o prowadzenie Rachunku ROR na podstawie złożonego przez
Klienta Wniosku najpóźniej do 29.11.2018 roku,
3) nie wypowiedzą Umowy Ramowej do dnia zakończenia okresu trwania Lokaty.
2. Klient, który spełni warunki, o których mowa w ust. 1, może otworzyć Lokatę o ile złoży wniosek o otwarcie Lokaty
w Bankowości Internetowej nie później niż w ciągu 30 dni od daty otwarcia Rachunku ROR.
3. Z udziału w Promocji wyłączeni są Klienci, którzy:
1) otworzą lokatę, o której mowa w Regulaminie promocji Nest Lokata Witaj,
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z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa,
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2) 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 może posiadać tylko jedną Lokatę. W przypadku większej liczby lokat otwartych przez Klienta w terminie,
o którym mowa w ust. 2, warunkami Promocji objęta jest wyłącznie jedna z lokat (pierwsza założona).
Minimalna kwota Lokaty wynosi 1.000 złotych.
Maksymalna kwota Lokaty wynosi 20.000 złotych.
W przypadku Lokaty odnawialnej, Lokata odnawia się na taki sam okres deponowania, na jaki została założona, ale
z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia, wskazanym w Tabeli Oprocentowania dla Nest Lokaty
odnowionej.
W przypadku zerwania Lokaty, Klientowi nie przysługują odsetki za okres obowiązywania Lokaty, a Bank zwraca
wyłącznie kapitał zdeponowany przez Klienta w ramach Lokaty.
Kapitalizacja odsetek następuje jednorazowo w dniu zapadalności Lokaty.
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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