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REGULAMIN PROMOCJA „NEST LOKATA WITAJ” 
obowiązuje dla lokat zakładanych od dnia 11 lutego 2022 roku 

 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Regulamin promocji „Nest Lokata Witaj” (dalej „Regulamin”), określa zasady i warunki uczestnictwa w promocji pod 

nazwą Nest Lokata Witaj (dalej „Promocja”). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.nestbank.pl (dalej 
„Strona Internetowa Banku”).  

2. Organizatorem Promocji jest Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja 
przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, posiadająca NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy i kapitał wpłacony wynosi 319 357 000 PLN, e-
mail: kontakt@nestbank.pl (dalej „Bank”). 

3. Promocja polega na możliwości otwarcia w Banku lokaty oszczędnościowej Nest Lokata Witaj w złotych polskich 
z promocyjnym oprocentowaniem (dalej „Lokata Witaj”), na zasadach i z zastrzeżeniem spełnienia warunków 
określonych w Regulaminie . 

4. Promocja obowiązuje do jej odwołania przez Bank, przy czym Bank poinformuje o zakończeniu Promocji za 
pośrednictwem Strony Internetowej Banku. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte osób, które stały się 
posiadaczami Lokaty Witaj do dnia zakończenia Promocji. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie rachunków 
bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych” (dalej „Regulamin Rachunków”) oraz „Tabeli 
Oprocentowania dla Klientów indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” (dalej „Tabela Oprocentowania”).  
 

§ 2 
1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im  

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

1) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Promocji; 
2) Rachunek Firmowy – rachunek rozliczeniowy prowadzony w Banku w złotych polskich na rzecz Klienta 

prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą na warunkach określonych w Regulaminie rachunków 
bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów biznesowych; 

3) Rachunek ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Nest Konto prowadzony w złotych polskich, 
na warunkach określonych w Regulaminie Rachunków; 

4) Wpływy na Rachunek ROR - suma Zleceń Płatniczych uznaniowych na Rachunku ROR pomniejszona o wartość 
środków pochodzących z: (i) przelewów pomiędzy rachunkami Klienta, (ii) kredytów udzielonych przez Bank oraz 
(iii) lokat; 

5) Wpływy na Rachunek Firmowy – suma Zleceń Płatniczych uznaniowych na Rachunku Firmowym pomniejszona o 
wartość środków pochodzących z: (i) przelewów pomiędzy rachunkami Klienta, (ii) kredytów udzielonych przez 
Bank oraz (iii) lokat. 

 
Warunki uczestnictwa w Promocji i uzyskania promocyjnego oprocentowania 

§ 3 
1. Promocja przeznaczona jest dla Klienta, który spełnia następujące warunki: 

1) posiada Rachunek ROR oraz 
2) nie posiadał wcześniej Lokaty Witaj w Banku oraz 
3) złoży dyspozycję otwarcia Lokaty Witaj maksymalnie w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia przez niego 

Rachunku ROR, 
z zastrzeżeniem ustępów poniżej. 
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2. Osoba fizyczna, która spełni warunki, o których mowa w ust. 1, staje się uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) i 
uzyskuje promocyjne oprocentowanie środków zdeponowanych na Lokacie Witaj w wysokości określonej w Tabeli 
Oprocentowania. 

3. Uczestnik może posiadać tylko jedną Lokatę Witaj.  
4. Promocyjne oprocentowanie wskazane w Tabeli Oprocentowania obowiązuje w całym okresie trwania Lokaty Witaj 

pod warunkiem posiadania udzielonej zgody przez Uczestnika, na dostarczanie mu informacji promujących usługi lub 
produkty Banku: 
a) za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS oraz 
b) w rozmowie telefonicznej oraz 
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail oraz 
d) za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej 
oraz nieodwoływania ww. zgody co najmniej do czasu zakończenia okresu deponowania Lokaty Witaj. 

5. W przypadku Lokaty Witaj z 6-miesięcznym okresem deponowania, promocyjne oprocentowanie wskazane w Tabeli 
Oprocentowania obowiązuje w całym okresie trwania Lokaty Witaj pod warunkiem: 
1) posiadania udzielonej zgody przez Uczestnika, na dostarczanie mu informacji promujących usługi lub produkty 

Banku, o której mowa w ust. 4, oraz 
2) zapewnienia w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym po otwarciu Lokaty Witaj, w całym okresie deponowania 

Lokaty Witaj: 
a) Wpływów na Rachunek ROR, w kwocie nie niższej niż 2000,00 zł oraz wykonanie 3 dowolnych czynności 

spośród: Płatność BLIK, Operacja Kartą, Przelew (z wyłączeniem Polecenia Przelewu Wewnętrznego Klienta), 
lub 

b) Wpływów na Rachunek Firmowy w kwocie nie niższej niż 5000,00 zł oraz wykonanie 3 dowolnych czynności 
spośród: Płatność BLIK, Operacja Kartą, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy Rachunkami Płatniczymi 
Klienta). 

6. W przypadku stwierdzenia przez Bank niespełnienia któregokolwiek warunku, o których mowa w ust. 4 
i 5 w terminie tam określonym, oprocentowanie Lokaty Witaj ulega zmianie, począwszy od następnego Dnia 
Roboczego po dniu stwierdzeniu przez Bank niespełnienia ww. warunku, na oprocentowanie wskazane w Tabeli 
Oprocentowania. Informacja o nowej stawce oprocentowania widoczna będzie w Bankowości Internetowej oraz 
Bankowości Mobilnej. O obniżeniu oprocentowania Bank zawiadomi Uczestnika  w sposób określony w zawartej z nim 
Umowie ramowej dotyczącej Rachunku Płatniczego. 

7. W przypadku lokaty odnawialnej, Lokata Witaj odnawia się na taki sam okres deponowania, na jaki została założona, 
na warunkach określonych  w Tabeli Oprocentowania dla Nest Lokaty Odnowionej. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 4 
Klient ma prawo skierować do Banku wystąpienie (reklamacja), w którym zgłosi zastrzeżenia dotyczące usług 
świadczonych przez Bank na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków. Zasady sądowego i pozasądowego 
rozstrzygania sporów określa również Regulamin Rachunków. 
 
 

  


