
 

 
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału 

zakładowego wynosi 2.411.630.419,38 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora. 

 

Regulamin Oferty Specjalnej „Na dobry początek”- IV edycja 
 
I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem oferty specjalnej (dalej: „Oferta” lub „Oferta Specjalna”) jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy 

Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 
141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.411.630.419,38 złotych (wpłacony w całości), zwany dalej „Organizatorem” lub 
„Bankiem”. 

2. Niniejsza Oferta nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r., o grach hazardowych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.getinbank.pl oraz na www.noblebank.pl  
 
II. Definicje 
1. Dotychczasowy Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie 

w okresie od 01.01.2016 r. do dnia poprzedzającego dzień Okresu przystąpienia do Oferty nie posiadała Konta Oszczędnościowego w 
Banku i jednocześnie nie jest Nowym Klientem.  

2. Konto Oszczędnościowe – rachunek oszczędnościowy prowadzony przez Bank w złotych z wyłączeniem Celowych Kont 
Oszczędnościowych oraz Kont Oszczędnościowych Skarbonka.   

3. Konto Osobiste – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony przez Bank w złotych. 
4. Nowy Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie w okresie od 

01.01.2016 r. do dnia poprzedzającego dzień Okresu przystąpienia do Oferty nie posiadała żadnego produktu bankowego w Banku. 
5. Okres trwania Oferty– okres promocyjnego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym w ramach niniejszej Oferty, który trwa 122 

dni kalendarzowe, liczone od dnia podpisania umowy o Konto Oszczędnościowe, a w przypadku zawierania umowy na odległość od 
dnia aktywacji Konta Oszczędnościowego.  

6. Okres przystąpienia do Oferty - okres od 10.03.2017 r. do 31.05.2017 r. 
7. Tabela – tabela oprocentowania kont osobistych oraz kont oszczędnościowych dla Klientów indywidualnych w Getin Noble Bank S.A. 
8. Uczestnik – Nowy Klient lub Dotychczasowy Klient, który przystąpi do Oferty na warunkach opisanych w ust. III.  
9. Zgody marketingowe – brak sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Banku, 

zgoda na marketing SMS i telefoniczny Banku oraz zgoda na marketing elektroniczny Banku.  
 
III. Przedmiot i zasady Oferty Specjalnej 
1. Przedmiotem Oferty w Okresie trwania Oferty jest oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym: 

a) dla Nowych Klientów 2,50% w skali roku po spełnieniu warunków z ust. IV pkt 1 i 2, 
b) dla Nowych Klientów 2,10% w skali roku po spełnieniu warunków z ust. IV pkt 1, 
c) dla Dotychczasowych Klientów 2,20% w skali roku po spełnieniu warunków z ust. IV pkt 1 i 2, 
d) dla Dotychczasowych Klientów 1,60% w skali roku po spełnieniu  warunków z ust. IV pkt 1. 

2. Promocyjne oprocentowanie o którym mowa w pkt 1 naliczane jest do kwoty 100 000 PLN, a oprocentowanie powyżej tej kwoty w 
Okresie trwania Oferty oraz dla całości salda po zakończeniu Okresu trwania Oferty jest zgodne z Tabelą pkt 2. 

3. Niespełnienie warunków o których mowa w ust. IV, bądź wypowiedzenie w Okresie trwania Oferty przynajmniej jednej z umów 
wskazanych w ust IV skutkuje zmianą oprocentowania na wskazane w Tabeli pkt 2 bez możliwosci powrotu do Oferty. 

4. Wypłata odsetek następuje na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 
5. Oferta obejmuje  wyłącznie jedno Konto Oszczędnościowe w Okresie trwania Oferty. 
6. Konto Oszczędnościowe w niniejszej Ofercie Bank prowadzi wyłącznie jako rachunek indywidualny bez możliwości dodania 

współwłaściciela w Okresie trwania Oferty.  
 
IV. Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Ofercie Specjalnej  
1. W Okresie przystąpienia do Oferty podpisanie umowy o Konto Oszczędnościowe wraz z ustawionym wyciągiem elektronicznym oraz 

podpisanie lub posiadanie umowy o Bankowość Elektroniczną i jednocześnie wyrażenie Zgód marketingowych. 
2. W Okresie przystąpienia do Oferty podpisanie lub posiadanie umowy o Konto Osobiste. W przypadku, gdy Konto Osobiste zostało 

otwarte po zawarciu umowy o Konto Oszczędnościowe, oprocentowanie Konta Oszczędnościowego zostanie podwyższone trzeciego 
dnia roboczego po otwarciu Konta Osobistego do stawki wskazanej w ust. III pkt 1 lit. a lub c. 

  
V. Reklamacje 
Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w „Regulaminie rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble 
Bank S.A. dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej”, który dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronach 
internetowych Banku: www.getinbank.pl, www.noblebank.pl  
 
VI. Postanowienia końcowe 
1. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Oferty i jej prawidłowy przebieg. 
2. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
3. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków 

Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł. 
4. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawna do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 
5. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 jako Organizator i administrator danych osobowych,  

informuje, że w Okresie trwania Oferty będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Oferty. Uczestnikom przysługuje 
prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. 
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