Regulamin promocji „Zwrot raty kredytu po roku”
(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku)
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Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą "Zwrot raty
kredytu po roku" (dalej: „Promocja”) i dostępny jest na Stronie Internetowej Banku 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21021, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 316 387 000 PLN, (dalej „Bank”).
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 § 2 ust.1
pkt.2 niniejszego Regulaminu.
Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w „Regulaminie
rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów biznesowych”.
Warunki uczestnictwa w Promocji
§2
Promocja jest skierowana do przedsiębiorców tj. osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą (dalej: „Przedsiębiorca”), którzy w okresie trwania Promocji zawarli z Bankiem:
1) umowę o kredyt gotówkowy „Kredyt dla Profesjonalistów/Ekspertów/Przedsiębiorców” lub umowę o kredyt
gotówkowy „Agro BIZnest Kredyt w ratach” z okresem kredytowania co najmniej 24 miesiące (dalej:
„Kredyt”), oraz
2) Umowę Ramową oraz w ramach, której otworzyli rachunek rozliczeniowy BIZnest Konto, (dalej: „Rachunek”).
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.
Przedsiębiorca, o ile nie podlega wyłączeniu na podstawie ust. 2 – z chwilą spełnienia warunków określonych w
ust. 1 powyżej, staje się uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”).
Warunki i zasady Promocji
§3

1.

Uczestnik, w celu uzyskania prawa do premii w ramach Promocji, zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe
warunki:
1) w każdym z pełnych 12 miesięcy od uruchomienia Kredytu (dalej: „Okres spełniania warunków promocji”)
aż do dnia wypłaty premii:
a) posiadać udzieloną zgodę na: (i) przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank dla celów
marketingowych oraz (ii) kontaktowania się telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej (w szczególności SMS lub e-mail,) w celach marketingowych Bank oraz nie odwoływać
ww. zgód w ww. okresie,
b) dokonywać terminowej spłaty Kredytu oraz innych kredytów i zobowiązań wobec Banku,
2) w każdym z co najmniej 11 miesięcy kalendarzowych w Okresie spełniania warunków Promocji:
a) zapewniać wpływy na Rachunek w wysokości minimum 10% kwoty udzielonego Kredytu, przy czym
poprzez wpływy należy rozumieć sumę Zleceń Płatniczych uznaniowych na Rachunku pomniejszoną o
wartość środków pochodzących z: (i) przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami bankowymi
Przedsiębiorcy w Banku lub innych bankach oraz (ii) kredytów oraz (iii) lokat,
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dokonywać z Rachunku terminowej płatności miesięcznej zaliczki podatku dochodowego do właściwego
Urzędu Skarbowego lub płatności pełnej składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Uczestnik, który spełni warunki do uzyskania premii określone w ust. 1 powyżej otrzyma premię w kwocie
równej dwunastej miesięcznej racie kapitałowo-odsetkowej Kredytu, określonej na dzień zawarcia umowy
Kredytu i wskazanej w harmonogramie spłat, w trybie i terminie określonym w ust. 3. Przyznanie premii nie
zwalnia Uczestnika z obowiązku uiszczenia dwunastej pełnej raty kapitałowo-odsetkowej Kredytu.
Wypłata premii przez Bank na Rachunek Uczestnika nastąpi w terminie 90 dni kalendarzowych, po upływie Okresu
spełniania warunków promocji.
W przypadku, gdy Uczestnik w trakcie Okresu trwania warunków 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.
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.
Dla potrzeb niniejszej Promocji, płatność miesięcznej zaliczki podatku dochodowego, o której mowa w ust. 1 pkt 2
lit b) zostanie zaakceptowana przez Bank pod warunkiem, iż wysokość zrealizowanej płatności zaliczki miesięcznej
równa będzie wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą
należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 7 dni od
wezwania Banku, na wskazany przez Bank adres e-mail, skanu dokumentu księgowego (np. obliczenia zaliczki na
podatek dochodowy) potwierdzającego wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, o której mowa w
ust. 1 pkt 2 lit b, wyłącznie celem weryfikacji, czy kwota ta odpowiada kwocie zrealizowanego przez Uczestnika
przelewu z Rachunku oraz czy warunek Promocji określony w ww. punkcie został spełniony. Bank usunie
dostarczony mu skan dokumentu księgowego niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa
powyżej. Niedostarczenie przez Uczestnika lub niezaakceptowanie dokumentu przez Bank, oznacza iż warunek
promocji nie został spełniony w części dotyczącej terminowej płatności zaliczki miesięcznej do właściwego Urzędu
Skarbowego.
W przypadku, gdy w danym miesiącu Uczestnik nie ma obowiązku dokonywania płatności miesięcznej zaliczki
podatku dochodowego lub dokonuje kwartalnej płatności zaliczki podatku dochodowego, aby spełnić warunek
Promocji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit b), Uczestnik zobowiązany jest do dokonania płatności pełnej składki
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Postanowienia końcowe
§4
Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zasady Promocji i akceptuje niniejszy Regulamin.
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.
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
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