
REGULAMIN PROMOCJI "Nest Konto Waluta - WAKACYJNY WYJAZD" 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa w Promocji pod 
nazwą "Nest Konto Waluta – WAKACYJNY WYJAZD " zwanego w dalszej części „Promocją” i 
dostępny jest na stronie internetowej, zwanej dalej „Stroną Promocyjną”: 
https://konta.nestbank.pl/konto_osobiste/002/wakacje_decathlon  
Promocja stanowi Sprzedaż premiową w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych  

2. Organizatorem Promocji "Nest Konto Waluta – WAKACYJNY WYJAZD " 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” lub „Nest Bank”. 

3. Promocja "Nest Konto Waluta - WAKACYJNY WYJAZD" przeprowadzona będzie za 
pośrednictwem Strony Promocyjnej w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie. 

4. Promocja jest skierowana do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa 
w Promocji. Premią za spełnienie warunków Promocji jest kod online („Voucher”) o wartości 
100 zł  uprawniający do zrobienia zakupów w dowolnym sklepie Decathlon  na terenie Polski 
lub w sklepie internetowym pod adresem: http://www.decathlon.pl/ . 

5. Promocja rozpoczyna się 24.05.2017 i trwa do 19.06.2017 z zastrzeżeniem, że w przypadku 
wyczerpania puli Voucherów, o której mowa w ust. 7 poniżej przed 19.06.2017 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. Pula Voucherów w ramach Promocji wynosi 1000 sztuk. Do otrzymania Voucherów będzie 
uprawnionych pierwszych 1000 Uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki Promocji. 

8. 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. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych nie prowadzących działalności 
gospodarczej, które: 

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,   

https://konta.nestbank.pl/konto_osobiste/002/wakacje_decathlon


b) na dzień złożenia Wniosku, o którym mowa w ust. 4 lit. a) poniżej nie posiadają (nie 
współposiadają) i nie posiadały (nie współposiadały) rachunku  oszczędnościowo 
rozliczeniowego oferowanego dotychczasowo przez Nest Bank (także pod innymi nazwami 
handlowymi), jak również nie złożyły wniosku o taki rachunek, który jest w trakcie 
rozpatrywania przez Organizatora. 

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 ust. 1 oraz nie jest wyłączona z udziału 
w Promocji na podstawie ust. 2, a zdecyduje się na udział w Promocji na zasadach określonych w 
Regulaminie, zwana jest dalej: „Uczestnikiem”. 

4. Aby uzyskać prawo do Vouchera w ramach Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie 
poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności: 

a) złożyć w okresie obowiązywania Promocji wniosek o Nest Konto i Nest Konto Walutowe oraz 
kartę płatniczą do któregokolwiek z ww. kont, z wykorzystaniem formularza wniosku 
znajdującego się wyłącznie na Stronie Promocyjnej, zwanego w dalszej części „Wnioskiem”. 
W Promocji brane są pod uwagę wyłącznie Wnioski złożone za pośrednictwem Strony 
Promocyjnej,  

b) wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez 
Nest Bank oraz przekazywanie przez Nest Bank informacji handlowych drogą elektroniczną 
(oświadczenia nr 5 i 6  Wniosku),  

c) zawrzeć z Nest Bankiem umowę o Nest Konto oraz Nest Konto Walutowe i kartę płatniczą do 
któregokolwiek z ww. kont, na podstawie Wniosku złożonego zgodnie z lit. a) powyżej. Przez 
zawarcie umowy o Nest Konto, Nest Konto Walutowe i kartę płatniczą rozumie się umowy 
skutecznie zawarte zgodnie z trybem przewidzianym w „Regulaminie rachunków bankowych 
oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych”,  

d) nie korzystać z uprawnienia do odstąpienia od którejkolwiek z ww. umów, w terminie i na 
warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa,  

e) po zawarciu umów, o których mowa w lit. c) powyżej zalogować się do bankowości 
internetowej Nest Banku , nie później niż w okresie 60 dni od momentu zawarcia ww. umów, 
a w przypadku gdy daty zawarcia jednej z ww. umów są różne – od najpóźniejszej z ww. dat, 

f) wykonać dowolną transakcję kartą płatniczą w wysokości minimum 150zł, o której mowa w 
lit. c) powyżej w terminie 60 dni od dnia zawarcia ww. umów, a w przypadku gdy daty 
zawarcia jednej z ww. umów są różne – od najpóźniejszej z ww. dat. 

5. Warunki otwarcia i prowadzenia Nest Konta i Nest Konta Walutowego oraz wydania i obsługi 
karty płatniczej określa Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów 
indywidualnych oraz Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych - oferta Rachunków i 
Lokat i Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych - oferta Rachunków i Kart dostępne 
na stronie internetowej http://www.nestbank.pl 

6. Uczestnik, który spełni wszystkie warunki Promocji określone w ust. 4 powyżej otrzyma Voucher, 
o którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu. Voucher zostanie wysłany uprawnionemu Uczestnikowi 
w terminie 21 dni roboczych od dnia spełnienia ostatniego z warunków Promocji określonych w 
ust. 4 powyżej. 

7. Voucher wysłany zostanie pocztą elektroniczną na adres podany przez Uczestnika podczas 
składania Wniosku.  

8. Voucher ważny jest do dnia 31.05.2019 roku. 

https://www.nestbank.pl/download/regulamin-rachunkow-klienci-indywidualni.pdf
https://www.nestbank.pl/download/regulamin-rachunkow-klienci-indywidualni.pdf
https://www.nestbank.pl/download/to-klienci-indywidualni.pdf
https://www.nestbank.pl/download/to-klienci-indywidualni.pdf
https://www.nestbank.pl/download/TOiP-klienci-indywidualni.pdf
http://www.nestbank.pl/


9. W przypadku, gdy wartość usługi lub towaru nabyta z wykorzystaniem Vouchera będzie niższa niż 
wartość Vouchera, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.  

10. Voucher nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 

11. Uczestnik zostaje wykluczony z uczestnictwa w Promocji lub traci prawo do Vouchera jeżeli 
jakiekolwiek czynności związane z udziałem w Promocji zostały dokonane przez Uczestnika z 
naruszeniem prawa lub zasad określonych w Regulaminie. 

 

§ 3 Opodatkowanie 

1. Przyznana Uczestnikowi premia, o której mowa w §2 pkt 6 Regulaminu stanowi nagrodę w 
ramach sprzedaży premiowej i na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2016r. Dz.U. poz.2032 ze zm.) jest 
zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  

 
2. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie trwania niniejszej Promocji – 

ust.1 przestaje obowiązywać, a Organizator i Uczestnik mają obowiązek stosowania 
obowiązujących zasad podatkowych.   

 

§ 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, przysługuje każdemu Uczestnikowi. W zakresie zasad 
rozpatrywania reklamacji stosuje się odpowiednio postanowienia „Regulaminu rachunków 
bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych”. Ponadto, informacje o 
zasadach składania reklamacji przez Uczestników i ich rozpatrywaniu są wskazane pod adresem: 
https://www.nestbank.pl/o-nas/reklamacje.html  

 
3. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu mailowego 

umożliwiającego przekazanie Vouchera. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za podanie 
przez Uczestnika niewłaściwego adresu mailowego, lub innych  danych uniemożliwiających 
jego identyfikację.   

4.  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 

 

https://www.nestbank.pl/o-nas/reklamacje.html

