
REGULAMIN PROMOCJI  

"Nest Konto z premią gwarantowaną 75 zł" 

 

dalej: „Regulamin” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin „Nest Konto z premią gwarantowaną 75 zł”, (zwany dalej „Regulaminem”) określa 

zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą " Nest Konto z premią gwarantowaną 75 zł ", (zwanej 

dalej „Promocją”) i dostępny jest na stronie internetowej URL: nestkonto.zpremia.pl, (zwaną dalej 

„Stroną Promocyjną”). 

 

2. Organizatorem Promocji oraz fundatorem nagrody  pieniężnej (zwanej dalej „Nagrodą”) jest 

Agora Performance, której właścicielem jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 

00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 

011559486 (zwana dalej „Organizatorem”).  

3. Partnerem Promocji jest Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 

Warszawa, wpisany 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, e-mail: kontakt@nestbank.pl, (zwany dalej 

„Partnerem”). 

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 

5. Regulamin Promocji dostępny jest przez cały czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora i na 

Stronie Promocyjnej. 

6. Promocja przeprowadzona będzie za pośrednictwem Strony Promocyjnej w sposób szczegółowo 

opisany w Regulaminie. 

 

7. Promocja jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa  

w Promocji określone w §2 Regulaminu. Nagrodą w ramach Promocji jest premia gwarantowana o 

wartości 75 zł za wykonanie transakcji bezgotówkowej poprzez płatność kartą wydaną do Nest 

Konta lub przelewem z Nest Konta, na łączną kwotę min. 150 zł w czasie określonym w §2 ust.4i 

(zwaną dalej  „Premią”). 

 

8. Promocja rozpoczyna się 21.07.2017 r. i trwa do 31.07.2017 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku 

wyczerpania puli Premii, o której mowa w ust. 10 Regulaminu przed 31.07.2017 r., Organizator 

jest uprawniony do zakończenia Promocji odpowiednio wcześniej, o czym poinformuje na Stronie 

Promocyjnej. Wówczas datą zakończenia Promocji jest data publikacji informacji o zakończeniu 

Promocji na Stronie Promocyjnej. Dokonanie rejestracji w Promocji i złożenie wniosku o Nest 

Konto nie będzie wówczas możliwe.  

 

9. Organizator 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 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

 



10. Pula Premii w ramach Promocji wynosi 420 sztuk. Do otrzymania Premii będzie uprawnionych 

pierwszych 420 Uczestników, którzy spełnią warunki Promocji określone w § 2 ust. 4 Regulaminu. 

Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia dostępnej puli Premii w trakcie trwania Promocji, o 

czym poinformuje na Stronie Promocyjnej przynajmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem. 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Promocji i uzyskania Premii 

1. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące 

warunki: 

a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz są konsumentami w rozumieniu 

art. 22(1) Kodeksu cywilnego i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b. złożą Wniosek o otwarcie Nest Konta dla klientów indywidualnych, o którym mowa w 

ust. 4 lit. e) Regulaminu,  

c. na dzień złożenia Wniosku, o którym mowa w ust. 4 lit. e) Regulaminu nie posiadają 

(samodzielnie lub wspólnie z inną osobą) i nie posiadały wcześniej (samodzielnie lub 

wspólnie z inna osobą) rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego oferowanego 

dotychczasowo przez Nest Bank (także pod innymi nazwami handlowymi), jak również 

nie złożyły wniosku o taki rachunek w Nest Banku niezależnie od Promocji, który jest w 

trakcie rozpatrywania przez Partnera. 

 

2. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora na 

podstawie stosunku cywilnoprawnego, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia 

pokrewieństwa. 

 

3. Osoba fizyczna, która spełnia warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu oraz nie jest 

wyłączona z udziału w Promocji na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu, a zdecyduje się na udział w 

Promocji na zasadach określonych w Regulaminie będzie zwana: „Uczestnikiem”. 

 

4. Aby uzyskać prawo do Premii w ramach Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie 

poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności: 

a. zarejestrować się na Stronie Promocyjnej przy użyciu własnego adresu e-mail (w ten 

sposób zostanie założony profil Uczestnika na Stronie Promocyjnej), 

b. zaznaczyć oświadczenia o akceptacji Regulaminu; 

c. wyrazić zgodę na przekazywanie informacji handlowych przez Organizatora; 

d. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

e. złożyć w okresie obowiązywania Promocji Wniosek o Nest Konto wyłącznie poprzez 

Stronę Promocyjną, (zwany  „Wnioskiem”). W Promocji brane są pod uwagę wyłącznie 

Wnioski złożone za pośrednictwem Strony Promocyjnej, 

f. wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez 

Nest Bank oraz wysyłanie przez Nest Bank informacji handlowych drogą elektroniczną 

(pkt. 5 i 6 we Wniosku o założenie Nest Konta), 

g. zawrzeć z Nest Bankiem umowę o Nest Konto, na podstawie Wniosku złożonego zgodnie 

z lit. e) powyżej. Przez zawartą umowę o Nest Konto rozumie się umowę skutecznie 

zawartą zgodnie z trybem przewidzianym w „Regulaminie rachunków bankowych oraz 

usług płatniczych dla Klientów indywidualnych” Partnera dostępnym na stronie Partnera 

pod linkiem https://www.nestbank.pl/download/regulamin-rachunkow-klienci-

indywidualni.pdf oraz na Stronie Promocyjnej pod linkiem  nestkonto.zpremia.pl, 

h. nie korzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy, w terminie i na warunkach 

określonych przez obowiązujące przepisy prawa, 

i. dokonać transakcji bezgotówkowej, wykonanej poprzez płatność kartą wydaną do Nest 

Konta lub przelewem, na łączną kwotę min. 150 zł w okresie 60 dni od daty złożenia 

wniosku o Nest Konto (jedna lub wiele płatności). 

 

5. Z jednego profilu na Stronie Promocyjnej można założyć tylko jedno Nest Konto. 

 



6. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię bez względu na liczbę założonych profili na 

Stronie Promocyjnej i złożonych Wniosków. 

 

7. Warunki otwarcia i prowadzenia Nest Konta będącego rachunkiem oszczędnościowo-

rozliczeniowym prowadzonym przez Partnera na rzecz konsumentów w złotych określa: 

a. Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych,  

b. Tabela Oprocentowania- oferta Rachunków i Lokat, 

c. Tabela Opłat i Prowizji - oferta Rachunków i Kart dostępne na stronie internetowej 

www.nestbank.pl.  

Wszystkie powyższe dokumenty są udostępniane Uczestnikowi przed założeniem konta w 

Nest Banku. 

8. Rozstrzygnięcie Promocji nastąpi najpóźniej do dnia 30.10.2017 r. Uczestnik, który spełni warunki 

określone w § 2 ust. 4 Regulaminu otrzyma Premię, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 7 i 8 

Regulaminu. Premia zostanie wypłacona uprawnionemu Uczestnikowi na rachunek w Nest Banku 

otwarty w ramach Promocji.  

 

9. Uczestnik zostanie poinformowany o przyznaniu Premii do 30.10.2017 r. Premia zostanie  

wypłacona do 15.11.2017 r.  

 

10. O przyznaniu Premii, o której mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników 

przesyłając wiadomość e-mail, na adres wskazany przy rejestracji na Stronie Promocyjnej. 

 

11. Uczestnicy, do dnia 06.11.2017 r. zobowiązani są do zalogowania się na Stronie Promocyjnej i 

uzupełnienia danych: 

a. numer swojego aktywnego Nest Konta 

b. imię i nazwisko, 

c. adres zamieszkania. 

 

12. 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. 

 

13. Organizator zastrzega, iż wnioski o założenie Nest Konta w promocji „Nest Konto z Premią 

gwarantowaną 75 zł” składane z innego źródła w Internecie, niż zgodnie z procedurą opisaną w § 2 

pkt. 4  Regulaminu, jak również wnioski o założenie Nest Konta w promocji „Nest Konto z Premią 

gwarantowaną” złożone po zakończeniu Promocji zgodnie z §1 ust. 8 Regulaminu nie będą brały 

udziału w Promocji. 

 

 

§ 3 Podatki w Akcji promocyjnej 

 

1. Wartość Premii w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na 

podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych jeżeli nie przekracza 200 zł (Dz.U. z 2012 r. , poz.361 z późn. zm.). 

§ 4 Ochrona danych osobowych 

1.  Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Promocji (imię i nazwisko, adres e-mail, adres 

zamieszkania), będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotu 

Promocji (tj. w celu przyznania i wypłaty Premii) przez Organizatora, a pod warunkiem udzielenia 

przez Uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora. W związku z 

prowadzeniem Promocji od Uczestników, którzy zgłoszą reklamację, zbierane będą następujące 

dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail i numer Wniosku o Nest Konto. 

 



3. Dane osobowe uczestników Promocji, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. 

 

4. Uczestnik Promocji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo 

żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. 

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać Organizatorowi na adres 

nestkonto@zpremia.pl  

2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) 

dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana 

na adres e-mail wskazany w korespondencji.  

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer Wniosku o Nest Konto, datę 

złożenia wniosku oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji. 

4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w sądzie 

powszechnym. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zasady Promocji i akceptuje niniejszy 

Regulamin. 

 

2. W sprawach dotyczących działania  Strony Promocyjnej prosimy o kontakt na adres: Agora SA. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej do 

kontaktu: kontonest@bankzpremia.pl.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu 

mailowego, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 

 

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 

 

 

§ 7 Odstąpienie i rezygnacja z Promocji 

 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Promocji w każdym czasie, jednakże w przypadku 

złożenia Wniosku o Nest Konto lub zawarcia umowy o Nest Konto warunki rezygnacji lub 

wypowiedzenia takiej umowy określa szczegółowo Regulamin Nest Banku.  

2. Odstąpienie i rezygnacja z Promocji wymaga złożenia oświadczenia na piśmie (Uczestnik może 

skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego pod adresem 

URL:nestkonto.zpremia.pl/promocja/kontakt/) na adres Organizatora lub mailowo na adres 

kontonest@bankzpremia.pl.  


