Regulamin promocji „BIZnest Konto – paliwo dla Twojego biznesu”
(obowiązuje od dnia 09 lutego 2017 roku)

§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą "BIZnest
Konto - paliwo dla Twojego biznesu" zwanej w dalszej części „Promocją” i dostępny jest na stronie internetowej,
zwanej dalej „Stroną Promocyjną”: (https://konta.nestbank.pl/konto_firmowe/002/orlen ).
2. 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 313 237 000 PLN, mail:
kontakt@nestbank.pl, prowadząca działalność pod nazwą handlową Nest Bank, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Promocja przeprowadzona będzie za pośrednictwem Strony Promocyjnej w sposób szczegółowo opisany w
Regulaminie.
4. Promocja jest skierowana do przedsiębiorców tj. osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej:
„Przedsiębiorca”).
5. Promocja rozpoczyna się 09.02.2017 r. i trwa do 30.04.2017 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku wyczerpania
puli kart upominkowych, o której mowa w § 4 ust. 4 poniżej przed dniem 30.04.2017 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.
6. 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 15
listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Organizator 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. Organizator informuje, że udział uczestnika w Promocji, a zatem również udostępnienie danych
osobowych Organizatorowi jest dobrowolne. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich
poprawiania.
Warunki uczestnictwa w Promocji
§2
1.

W Promocji może uczestniczyć Przedsiębiorca, który w okresie trwania Promocji złoży wniosek o otwarcie
BIZnest Konta za pośrednictwem Strony Promocyjnej (dalej: „Wniosek”).

2.

Z Promocji wyłączeni są:

3.

a)

pracownicy Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie
cywilnoprawnego, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa,

stosunku

b)

Przedsiębiorcy, którzy na dzień złożenia Wniosku posiadają lub posiadali rachunek rozliczeniowy
oferowany przez Organizatora(działającego zarówno pod obecną marką Nest Bank jak i pod
wcześniejszymi markami Organizatora), jak również którzy złożyli wniosek o taki rachunek, będący w
trakcie rozpatrywania przez Organizatora.

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, który spełni warunki do uzyskania premii określone w ust. 2 poniżej otrzyma premię podstawową w
kwocie 150 zł na karcie upominkowej („karta upominkowa”). Kartę upominkową można wykorzystać na
dowolne zakupy korzystając z pełnej oferty produktów i usług na stacjach paliw ORLEN i BLISKA.

2.

Uczestnik, w celu uzyskania prawa do karty upominkowej w ramach Promocji z premią podstawową w kwocie
150 zł, zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności:
a)

wyrazić zgodę na: (i) przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów
marketingowych oraz (ii) kontaktowania się telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej (w szczególności SMS lub e-mail,) w celach marketingowych Organizatora i nie cofnie
ww. zgód co najmniej do czasu uzyskania prawa do karty upominkowej,,

b)

zawrzeć z Organizatorem umowę ramową o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie
usług płatniczych dla klientów biznesowych wyłącznie na podstawie złożonego Wniosku oraz, w
ramach umowy ramowej, umowę o prowadzenie BIZnest Konta,

c)

zalogować się do bankowości internetowej Nest Banku na swoje nowo otwarte BIZnest Konto, o którym
mowa w lit. b) powyżej, nie później niż w okresie 30 dni od momentu zawarcia umowy o prowadzenie
BIZnest Konta, ,

d)

dokonać z nowo otwartego rachunku BIZnest Konto, o którym mowa w lit. b) powyżej terminowej
płatności zaliczki podatku dochodowego do właściwego Urzędu Skarbowego oraz zapewnić wpływy na
ww. rachunek w łącznej wysokości co najmniej 1000 zł najpóźniej w następnym miesiącu
kalendarzowym po miesiącu otwarcia ww. rachunku.

3.

Uczestnik, który spełni warunki określone w ust. 2 powyżej otrzyma kartę upominkową wraz z premią
podstawową w terminie 14 dni roboczych po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym został spełniony
ostatni z warunków uprawniających Uczestnika do ww. premii podstawowej.

4.

Uprawniony Uczestnik, który uzyskał prawo do premii podstawowej, o której mowa w ust. 2 powyżej otrzyma
premię dodatkową na karcie upominkowej w wysokości 50 zł w każdym z trzech kolejnych miesięcy
następujących po miesiącu realizacji warunku, o którym mowa w ust. 2 lit. d) powyżej, jeżeli w każdym z ww.
miesięcy: (i) dokona z nowo otwartego rachunku BIZnest Konto, o którym mowa w ust. 2 lit. b) powyżej
płatności zaliczki podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz (ii) zapewni wpływy na nowo otwartym
rachunku BIZnest Konto, o którym mowa w ust. 2 lit. b) powyżej w wysokości co najmniej 1000 zł, a ponadto (iii)
nie cofnie zgód, o których mowa w ust. 2 lit. a) powyżej, wyrażonych wg zasad tam określonych, co najmniej do
czasu uzyskania prawa do danej premii dodatkowej na zasadach określonych w Regulaminie.

5.

Karta upominkowa zostaje doładowana dodatkową premią, o której mowa w ust. 4 powyżej każdorazowo po
spełnieniu warunków określonych w tym ustępie dla uzyskania danej premii dodatkowej, w ciągu 14 dni
roboczych po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym zostały spełnione warunki uprawniające do danej
premii dodatkowej.

6.

Łączna maksymalna kwota premii – podstawowej oraz dodatkowych – które może otrzymać Uczestnik w ramach
Promocji wynosi 300 zł.

7.

Karta upominkowa wysłana zostanie pocztą na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika podczas
składania Wniosku o BIZnest Konto.

8.

Karta upominkowa ważna jest przez okres 2 lat licząc od daty wskazanej w liście przewodnim, do którego będzie
dołączona karta upominkowa.

9.

Premia przyznana Uczestnikowi w ramach Promocji stanowi przychód z działalności gospodarczej prowadzonej
przez Uczestnika.

10. Karta upominkowa, w tym dostępna na niej kwota pieniężna nie podlega zamianie, w całości lub w części na inną
nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
11. Uczestnik zostaje wykluczony z uczestnictwa w Promocji lub traci prawo do karty upominkowej jeżeli
jakiekolwiek czynności związane z udziałem w Promocji zostały dokonane przez Uczestnika z naruszeniem
prawa lub zasad określonych w Regulaminie.
§ 4 Postanowienia końcowe
1.

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

2.

Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem
lub
przepisami prawa 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

3.

Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu korespondencyjnego
umożliwiającego przekazanie karty upominkowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez
Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

4.

Pula kart upominkowych w ramach Promocji wynosi 500 sztuk. Do otrzymania kart będzie uprawnionych
pierwszych 500 Uczestników, którzy spełnią warunki Promocji.

5.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

6.

Warunki otwarcia i prowadzenia BIZnest Konta określa Regulaminie rachunków bankowych oraz usług
płatniczych dla Klientów biznesowych, Tabeli Oprocentowania dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i
Lokat oraz Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart, dostępnych na stronie
www.nestbank.pl

