
 

 

 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin promocji „Nest Lokata Witaj”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady otwarcia i prowadzenia terminowej 

lokaty oszczędnościowej Nest Lokata Witaj w Nest Bank S.A., zwanym dalej „Bankiem”, oferowanej Klientom indywidualnym, 

będących posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Nest Konto prowadzonego w złotych. 

2. Promocja trwa do jej odwołania przez Bank. W okresie trwania Promocji Lokaty są oferowane na warunkach określonych w 

Promocji pod warunkiem spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie. Bank poinformuje o zakończeniu 

Promocji za pośrednictwem strony internetowej www.nestbank.pl. Jednocześnie, warunki Promocji oraz postanowienia 

Regulaminu pozostaną wiążące w zakresie umów Lokat zawartych przed dniem zakończenia Promocji. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie rachunków 

bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych” oraz „Tabeli Oprocentowania dla Klientów indywidualnych – 

oferta Rachunków i Lokat”.  

 

§ 2 

1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im regulaminie wymienionym w § 1 

ust. 3 powyżej. 

2. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim pojęcia wymienione poniżej oznaczają: 

1) Lokata – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „Nest Lokata Witaj”, której szczegółowe warunki oraz 

oprocentowanie określa Tabela Oprocentowania; 

2) Promocja – promocja „Nest Lokata Witaj”, obejmująca ofertę Lokaty dedykowaną Klientom, którzy spełnią warunki 

Promocji; 

3) Klient – Klient indywidualny będący posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Nest Konto prowadzonego 

w złotych. 

 

II. Warunki otwarcia i prowadzenia Lokaty 

§ 3 

1. Klient może otworzyć Lokatę w okresie obowiązywania Promocji na poniższych warunkach: 

1) dyspozycja otwarcia Lokaty powinna zostać złożona przez Klienta w Banku maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otwarcia 

przez Klienta pierwszego Nest Konta prowadzonego w złotych; 

2) Klient może posiadać maksymalnie 1 Lokatę. W przypadku większej liczby lokat otwartych przez Klienta w terminie, o 

którym mowa w pkt 1 powyżej, warunkami Promocji objęta jest wyłącznie jedna z lokat.  

2. Promocyjne oprocentowanie Lokaty oraz pozostałe warunki otwarcia i prowadzenia Lokaty określone są w Tabeli 

Oprocentowania, niniejszym Regulaminie oraz regulaminie wymienionym w § 1 ust. 3 powyżej.  

3. W przypadku Lokaty odnawialnej, Lokata odnawia się na taki sam okres deponowania, na jaki została założona, ale z 

oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia Lokaty dla standardowej Nest Lokaty odnawianej na okres analogiczny 

do okresu odnowienia Lokaty. 

4. W przypadku zerwania Lokaty, Klientowi nie przysługują odsetki za okres obowiązywania Lokaty, a Bank zwraca wyłącznie 

kapitał zdeponowany przez Klienta w ramach 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 § 45 regulaminu wymienionego w § 1 ust. 3 powyżej. Zasady sądowego i 

pozasądowego rozstrzygania sporów określa § 46 regulaminu wymienionego w § 1 ust. 3 powyżej. 

 

§ 5 

1.  Administratorem danych osobowych Klientów uczestniczących w Promocji jest Bank.  

2.  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. 

4.  Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 

prawa.  

5.  Klienci uczestniczący w Promocji mają prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.   

Regulamin promocji „Nest Lokata Witaj” 
(obowiązuje od dnia 29 października 2016 roku) 

 


