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I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Regulamin promocji „Nest Kieszonkowe” (dalej „Regulamin”), określa zasady uczestnictwa w promocji pod 

nazwą „Nest Kieszonkowe" (dalej „Promocja”).  
2. Organizatorem 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 (dalej „Organizator” lub „Bank”). 

3. 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 
przystąpiły do Promocji w okresie jej trwania. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia zawarte w „Regulaminie 
rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych” (dalej „Regulamin Rachunków”). 

 
§ 2 

1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie 
Rachunków.  

2. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim pojęcia wymienione poniżej oznaczają: 
1) Premia - nagroda w ramach Promocji należna Uczestnikowi, o którym mowa w § 3 ust.2. Premia będzie 

wypłacana w czterech częściach (okresach kwartalnych) w wysokości 50 zł każda. Łącznie maksymalna kwota 
wypłaconej Premii w ramach Promocji wynosi 200 zł. 

2) Rachunek Firmowy – rachunek rozliczeniowy prowadzony w Banku na rzecz osoby fizycznej prowadzącej 
jednoosobową działalność gospodarczą na warunkach określonych w Regulaminie rachunków bankowych oraz 
usług płatniczych dla Klientów biznesowych; 

3) Rachunek ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych prowadzony w Banku na rzecz 
konsumenta na warunkach określonych w Regulaminie Rachunków; 

4) Wpływ Wynagrodzenia –  suma wpływów na Rachunek ROR realizowanych na rzecz jego posiadacza z tytułu: 
(i) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez pracodawcę lub 
(ii) renty lub emerytury dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie 
lub (iii) stypendium dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez uczelnię wyższą lub inny organ 
wypłacający świadczenie lub (iv)  świadczenia z programu Rodzina 500 plus dokonanego bezpośrednio na 
Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie; 

5) Wpływy na Rachunek Firmowy – suma Zleceń Płatniczych uznaniowych na Rachunku Firmowym 
pomniejszona o wartość środków pochodzących z: (i) przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami 
bankowymi (osobistymi lub firmowymi) posiadacza Rachunku Firmowego prowadzonymi w Banku lub innych 
bankach oraz (ii) kredytów oraz (iii) lokat. 

 
 

 
II. Warunki uczestnictwa w Promocji i uzyskania Premii 

§ 3 
1. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki: 

a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) złożą wniosek w Bankowości Internetowej lub Mobilnej Banku o przystąpienie do Promocji wraz z 
akceptacją Regulaminu, 

c) na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. b posiadają (samodzielnie lub wspólnie z inną osobą 
fizyczną) Rachunek ROR. 

2. Osoba fizyczna, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 zwana jest dalej: „Uczestnikiem”. 

Regulamin promocji „Nest Kieszonkowe” 
(obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017 roku) 
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3. Uczestnik nabywa prawo do Premii w ramach Promocji w okresach kwartalnych trwania Promocji, o ile spełni 
warunki określone poniżej w każdym miesiącu kalendarzowym danego okresu kwartalnego: 

a) Uczestnik jest odbiorcą świadczenia „Rodzina 500 plus” wypłacanego bezpośrednio na Rachunek ROR 
prowadzony na rzecz Uczestnika w Banku, 

b) Uczestnik zapewnia: 
i. Wpływ Wynagrodzenia na swój Rachunek ROR, w kwocie nie niższej niż 2 500,00 zł, 

  lub 
ii. Wpływy na Rachunek Firmowy w kwocie nie niższej, niż 6 000,00 zł oraz realizację z Rachunku 

Firmowego terminowej płatności miesięcznej zaliczki podatku dochodowego do właściwego 
Urzędu Skarbowego lub płatności pełnej składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z 
uwzględnieniem ust. 9. 

c) Uczestnik jest posiadaczem przynajmniej jednego z rachunków w Banku: 
i. Nest Rodzinne Oszczędności 

lub 
ii. Nest Konto Samodzielne 

d) Uczestnik (i) nie zgłosił sprzeciwu, o którym mowa w art.32 ust.1 pkt.8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych, wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych przez Bank oraz 
(ii) udzielił zgody, aby Bank kontaktował się z Uczestnikiem telefonicznie lub za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej (np. komputera, tabletu, smartfonu) w celach marketingowych, w tym aby 
przesyłał Uczestnikowi informacje handlowe za pomocą ww. urządzeń, w szczególności drogą SMS lub e-
mail i taki stan zostanie przez Uczestnika utrzymany co najmniej do czasu wypłaty należnej Premii. 

4. W przypadku jeśli Uczestnik spełnia warunek określony w ust. 3 pkt b ppkt i) Regulaminu nie następuje 
weryfikacja warunku określonego w ppkt ii). 

5. W przypadku jeśli Uczestnik spełnia warunek określony w ust. 3 pkt b ppkt ii) Regulaminu nie ma zastosowania 
ust. 4 powyżej. Wówczas Organizator i Uczestnik uznają, iż Premia kwalifikuje się do źródła przychodów jakim 
jest pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. poz.361 ze zm.;  dalej: ustawa  o PIT). 

6. Pierwszy okres kwartalny liczony jest od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza wypłata świadczenia w ramach 
rządowego programu „Rodzina 500 plus” (wypłacanego w ramach okresu świadczeniowego: 01.10.2017-
30.09.2018) na Rachunek ROR prowadzony na rzecz Uczestnika w Banku. 

7. Premia zostanie naliczona Uczestnikowi za dany okres kwartalny, w którym Uczestnik spełnił warunki uzyskania 
Premii, o których mowa w ust 3  Regulaminu.  

8. Premia należna Uczestnikowi zostanie wypłacona na Rachunek ROR prowadzony na rzecz Uczestnika w Banku w 
terminie 20 Dni Roboczych od zakończenia okresu kwartalnego, za który została naliczona. W przypadku 
zamknięcia przez Uczestnika Rachunku ROR przed tym terminem, Premia nie będzie wypłacona. 

9. Bank może zwrócić się do Uczestnika o udokumentowanie płatności miesięcznej zaliczki podatku dochodowego, 
o której mowa w ust. 3 pkt b ppkt ii powyżej. Dla potrzeb niniejszej Promocji, płatność miesięcznej zaliczki podatku 
dochodowego, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie zaakceptowana przez Bank pod warunkiem, iż 
wysokość zrealizowanej płatności zaliczki miesięcznej równa będzie wysokości różnicy między podatkiem 
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Klient 
zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 7 dni od wezwania Banku, na wskazany przez Bank adres e-mail, 
skanu dokumentu księgowego (np. obliczenia zaliczki na podatek dochodowy) potwierdzającego wysokość 
miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, o której mowa w ust. 3 pkt b ppkt ii powyżej, wyłącznie celem 
weryfikacji, czy kwota ta odpowiada kwocie zrealizowanego przez Klienta przelewu z Rachunku Firmowego oraz 
czy warunek Promocji określony w ww. punkcie został spełniony. Bank usunie dostarczony mu skan dokumentu 
księgowego niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa powyżej. Niedostarczenie przez Klienta 
lub niezaakceptowanie dokumentu przez Bank, oznacza iż warunek promocji nie został spełniony w części 
dotyczącej terminowej płatności zaliczki miesięcznej do właściwego Urzędu Skarbowego. 

 
III. Opodatkowanie 

§ 4 
1. W przypadku Uczestnika, któremu Premia, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu została naliczona z tytułu 

spełnienia warunków, o których mowa w § 3 ust. 3  z uwzględnieniem § 3 ust. 4 stanowi nagrodę w ramach 
sprzedaży premiowej i na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT jest zwolniona z opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych.  

2. W przypadku Uczestnika, któremu Premia o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu została naliczona z tytułu 
spełnienia warunków, o których mowa w § 3 ust. 3  z uwzględnieniem § 3 ust. 5 stanowi przychód ze źródła jakim 
jest pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o PIT,  
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3. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania nagród na gruncie ustawy o PIT 
w czasie trwania niniejszej Promocji, Organizator i Uczestnik mają obowiązek stosowania się do obowiązujących 
na moment wypłaty Premii zasad opodatkowania. 

 
IV. Postanowienia końcowe 

  
§ 5 

Klient ma prawo skierować do Banku wystąpienie (reklamacja), w którym zgłosi zastrzeżenia dotyczące usług 
świadczonych przez Bank lub działalności Banku na zasadach określonych w § 45 Regulaminu Rachunków. Zasady 
sądowego i pozasądowego rozstrzygania sporów określa § 46 Regulaminu Rachunków. 

 
§ 6 

1.  Administratorem danych osobowych Klientów uczestniczących w Promocji jest Bank.  
2.  Dane osobowe Klientów uczestniczących w Promocji przetwarzane będą przez Bank w zakresie i celu niezbędnym 

dla należytej realizacji Promocji, w szczególności w celach komunikacyjnych. Powyższe nie uchybia uprawnieniu 
Banku do przetwarzania danych Klientów dla innych celów, niż realizacja Promocji, gdy takie uprawnienie Banku 
wynika ze stosownych przepisów prawa albo udzielonych przez Klientów w tym zakresie zgód. 

3.  Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa.  

4.   Klienci uczestniczący w Promocji mają prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.  
 


