
 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i dostępny jest na dedykowanej 

Stronie Promocyjnej oraz w Oddziałach Banku. 

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 314 937 000 PLN, (dalej „Bank”). 

3. Partnerami Promocji są: 

1) Google Ireland Limited (dalej: „Google”), 

2) Kompan.pl Sp. z o.o. (dalej: „Wykonawca”). 

4. Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie, mają następujące znaczenie: 

1) Bonus – dofinansowanie w łącznej kwocie do 1000 złotych brutto przeznczone na 

realizację przez Wykonawcę na rzecz Uczestnika Usługi, pod warunkiem spełnienia 

warunków Promocji, na które składa się: (i) Premia w wysokości 625 złotych brutto 

wypłacana przez Bank oraz (ii) kwota Kodu promocyjnego na realizację Usługi o 

maksymalnej wartości 375 złotych brutto wypłacana przez Google; 

2) Kredyt – kredyt udzielany przez Bank na cele związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą pod nazwą: „Kredyt dla Profesjonalistów/ Przedsiębiorców” lub „Agro 

BIZnest Kredyt w ratach”; 

3) Promocja – zorganizowana przez Bank i realizowana na podstawie Regulaminu promocja 

pod nazwą „1000 zł na reklamę w internecie”; 

4) Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą; 

5) Regulamin – niniejszy regulamin Promocji; 

6) Strona Promocyjna – strona internetowa, z poziomu której można przystąpić do 

Promocji; 

7) Uczestnik – Przedsiębiorca, który spełnił warunki uczestnictwa w Promocji określone w 

§ 4 Regulaminu, w tym nie podlegający wyłączeniu z Promocji na podstawie § 4 ust. 3 

Regulaminu; 

8) Usługa – jednorazowa usługa realizacji kampanii reklamowej w ramach serwisu Google 

AdWords, świadczona przez Wykonawcę na rzecz uprawnionego Uczestnika, obejmująca 

w szczególności: (i) analizę dotychczasowych działań reklamowych firmy Uczestnika w 

internecie, (ii) rekomendację działań reklamowych dla firmy Uczestnika w ramach łącznej 

kwoty na realizację Usługi do 1100 zł brutto oraz przy użyciu narzędzi wskazanych w 

Regulaminie, (iii) opracowanie i uruchomienie jednej internetowej kampanii reklamowej 

w ramach serwisu Google AdWords, (iv) stworzenie raportu podsumowującego kampanię 

i przedstawienie go Uczestnikowi. 

Regulamin promocji „1000 zł na reklamę w internecie”  

(obowiązuje od dnia 30.11.2017 roku) 



Czas trwania Promocji 

§ 2 

Promocja rozpoczyna się 30.11.2017 r. i trwa do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem, iż Bank jest 

uprawniony do zakończenia Promocji wcześniej bez podawania przyczyny, o czym poinformuje 

na Stronie Internetowej Banku co najmniej 5 dni przed terminem jej zakończenia. Zakończenie 

Promocji nie wpływa na prawa nabyte osób, które stały się jej Uczestnikami do dnia zakończenia 

Promocji. 

Główne zasady Promocji 

§ 3 

1. Promocja dedykowana jest dla Przedsiębiorców, którym Bank udzielił w okresie jej trwania 

Kredytu. Przedsiębiorca, który spełni warunki uczestnictwa w Promocji określone w § 4 

Regulaminu, a następnie spełni warunki Promocji określone w § 5 Regulaminu będzie 

uprawniony do uzyskania  dofinansowania w formie Bonusu przeznaczonego na realizację 

przez Wykonawcę na jego rzecz Usługi. 

2. Odpowiedzialność za jakość i należyte wykonanie Usługi na rzecz uprawnionego Uczestnika 

ponosi wyłącznie Wykonawca, z którym Uczestnik zawrze odrębną umowę realizacji Usługi. 

Uczestnik zobowiązany jest kierować wszelkie roszczenia związane z wykonaniem Usługi 

bezpośrednio do Wykonawcy. 

3. Bank 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. 

4. Bank 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. Bank informuje, że udział uczestnika w Promocji, 

a zatem również udostępnienie danych osobowych Bankowi jest dobrowolne, jednak 

udostępnienie danych osobowych jest niezbędne dla uczestnictwa w Promocji. Uczestnik 

Promocji ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. W celu i w zakresie niezbędnym do należytej realizacji Promocji, na podstawie odrębnych zgód 

wyrażonych przez uczestnika Promocji, Bank będzie uprawniony do przekazania Google oraz 

Wykonawcy danych osobowych Uczestnika w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, 

NIP oraz informacji o Uczestniku odnośnie zawarcia z Bankiem umowy Kredytu. Każdy z ww. 

podmiotów, z chwilą otrzymania ww. danych stanie się ich administratorem i będzie je 

przetwarzał w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji oraz zachowaniem 

wszystkich wymogów prawa, w tym obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 

Udostępnienie Google oraz Wykonawcy danych osobowych oraz informacji, o których mowa 

powyżej, jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w Promocji. Uczestnik Promocji 

ma prawo dostępu do swoich danych bezpośrednio u każdego z ww. administratorów oraz ich 

poprawiania. 

 

 

 



Warunki uczestnictwa w Promocji 

§ 4 

1. Uczestnikami Promocji mogą być Przedsiębiorcy, którzy: 

1) w okresie trwania Promocji zawarli z Bankiem umowę o Kredyt i pozostają stroną tej 

umowy co najmniej do czasu realizacji Usługi oraz 

2) wypełnili w sposób prawidłowy – samodzielnie lub w placówce Banku, podczas zawarcia 

z Bankiem umowy o Kredyt – formularz przystąpienia do Promocji dostępny na Stronie 

Promocyjnej, w ramach którego spełnili łącznie poniższe warunki: 

a) udzielili niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz kontakt 

telefoniczny Wykonawcy z Uczestnikiem celem przedstawienia warunków Usługi 

oraz na ujawnienie Wykonawcy informacji dotyczącej spełnienia warunku 

uczestnictwa w Promocji, tj. faktu zawarcia z Bankiem umowy Kredytu,  

b)  zaakceptowali warunki udziału w Promocji określone w Regulaminie, 

c) zaakceptowali warunki skorzystania z Kodu promocyjnego Google określone w 

Regulaminie oraz dostępne na stronie: 

http://www.google.pl/intl/pl/adwords/coupons/terms.html 

d) oraz zaakceptowali warunki świadczenia Usługi zgodnie z politykami Google 

dostępnymi na stronach:  

(i) https://support.google.com/adwordspolicy 

(ii) https://payments.google.com/paymentsinfofinder 

2. Dokumenty określające warunki świadczenia Usługi przez Wykonawcę, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2 lit. c) i d) powyżej Uczestnik otrzyma w formie hiperłączy pocztą elektroniczną od 

Wykonawcy na adres email wskazany przez Uczestnika Wykonawcy podczas rozmowy 

telefonicznej, przeprowadzonej na podstawie zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) 

powyżej.  

3. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Banku, osoby zatrudnione przez Bank lub 

współpracujące z Bankiem na podstawie stosunku cywilnoprawnego. 

Warunki Promocji 

§ 5 

1. Uczestnik, w celu uzyskania prawa do Bonusu w ramach Promocji, zobowiązany jest spełnić 

łącznie poniższe warunki w okresie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia z Bankiem 

umowy Kredytu: 

1) dokonać wpłaty kwoty 100 złotych brutto na rzecz Wykonawcy z tytułu pokrycia części 

kosztu Usługi (tj. w zakresie w jakim koszt ten nie jest pokryty kwotą Bonusu), 

2) założyć nowe konto w serwisie Google AdWords.  

2. Poprzez dokonanie wpłaty kwoty 100 złotych brutto przez Uczestnika na rzecz Wykonawcy, 

zgodnie z ust. 1 pkt 2 powyżej, Uczestnik oświadcza, że: 

1) spełnił warunki uczestnictwa w Promocji, zgodnie z § 4 Regulaminu, oraz 

2) wyraża wolę skorzystania z Usługi. 

http://www.google.pl/intl/pl/adwords/coupons/terms.html
https://support.google.com/adwordspolicy
https://payments.google.com/paymentsinfofinder


3. Dodatkowo, aby otrzymać kwotę Kodu promocyjnego wynoszącą maksymalnie 375 złotych 

brutto, Uczestnik zobowiązany jest na nowo założonym koncie w serwisie Google AdWords: 

1) aktywować (tj. wpisać w odpowiednim polu) otrzymany Kod promocyjny w ciągu 14 dni 

od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Wykonawcę, 

2) wygenerować, w ciągu 31 dni od dnia spełnienia warunku określonego w pkt 1 powyżej, 

łączny koszt w ramach świadczonej przez Wykonawcę Usługi odpowiadający kwocie co 

najmniej 375 złotych brutto.  

 

4. Uczestnik, który spełni warunki Promocji określone w ust. 1, 2 oraz 3 powyżej otrzyma Bonus 

na sfinansowanie kosztu Usługi w łącznej wysokości do 1 000 złotych brutto, z zastrzeżeniem 

następujących warunków: 

1) w przypadku wygenerowania w okresie 31 dni od dnia spełnienia warunku określonego 

w ust. 3 pkt 1 powyżej kosztu niższego, niż kwota 375 złotych brutto, w pierwszej 

kolejności na faktycznie poniesiony koszt Usługi zaliczana zostanie kwota wpłacona 

przez Uczestnika, następnie – wyłącznie w zakresie nie pokrytym przez kwotę wpłaconą 

przez Uczestnika – kwota Kodu promocyjnego; 

2) jeżeli Uczestnik wygeneruje w okresie 31 dni od dnia spełnienia warunku określonego 

w ust. 3 pkt 1 powyżej koszt Usługi, odpowiadający kwocie 375 złotych brutto, koszt ten 

zostanie całkowicie pokryty z kwoty wpłaconej przez Uczestnika oraz kwoty Kodu 

promocyjnego; 

3) niezależnie od okoliczności określonych w pkt 1 lub 2 powyżej, koszt Usługi 

wygenerowany przez Uczestnika zostanie pokryty w ramach przyznanej kwoty Premii; 

4) koszt Usługi, w zakresie w jakim przewyższa łączną wartość świadczeń uzyskanych 

zgodnie z pkt 1 albo 2 oraz pkt 3 powyżej, Klient zobowiązany jest pokryć we własnym 

zakresie. 

 

5. Jednocześnie, Przedsiębiorca, który nie spełni któregokolwiek warunku uczestnictwa w 

Promocji, określonego w § 4 Regulaminu lub warunku Promocji określonego w § 5 

Regulaminu, a przystąpi do realizacji Usługi, wówczas nie będzie uprawniony do otrzymania 

Bonusu i całkowity koszt Usługi będzie zobowiązany uregulować samodzielnie na rzecz 

Wykonawcy. 

 

6. Wypłata Premii, będącej częścią Bonusa, przez Bank nastąpi bezpośrednio na rachunek 

Wykonawcy niezwłocznie po spełnieniu przez Uczestnika wszystkich warunków Promocji, 

zgodnie z ust. 1 powyżej. 

 

7. Kod promocyjny od Google, będący częścią Bonusa, zostanie przekazany w formie kodu 

aktywacyjnego za pośrednictwem Banku na nowe konto Uczestnika, założone w serwisie 

Google AdWords  zgodnie z ust. 1 pkt 2 powyżej.  

 

8. W ramach Promocji uprawnionemu Uczestnikowi może zostać przyznany wyłącznie jeden 

Bonus. Bonus przysługuje uprawnionemu Uczestnikowi tylko w postaci określonej w 

Regulaminie i nie może być wypłacony w jakiejkolwiek innej formie, w szczególności w 

formie ekwiwalentu pieniężnego, bądź służyć realizacji innej usługi, niż Usługa.  

 



9. Bonus przyznany Uczestnikowi w ramach Promocji stanowi przychód z działalności 

gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika. 

 

10. Uczestnik zostaje wykluczony z uczestnictwa w Promocji lub traci prawo do Bonusu jeżeli 

jakiekolwiek czynności związane z udziałem w Promocji zostały dokonane przez Uczestnika 

z naruszeniem prawa lub zasad określonych w Regulaminie. Wówczas, stosuje się 

odpowiednio postanowienia ust. 5 powyżej. 

 

11. Uczestnik, który spełni warunki Promocji określone w niniejszym paragrafie i zaakceptuje 

realizację na jego rzecz Usługi przez Wykonawcę, jest uprawniony do rezygnacji z realizacji 

Usługi, a tym samym z dalszego udziału w Promocji. W takiej sytuacji przysługuje mu zwrot 

wpłaconej kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie w jakim nie została ona 

wykorzystana na realizację Usługi. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z 

Regulaminem lub przepisami prawa w związku z Promocją przysługuje każdemu 

Uczestnikowi. Informacje o zasadach składania reklamacji przez Uczestników i ich 

rozpatrywaniu są wskazane pod adresem: https://www.nestbank.pl/o-nas/reklamacje.html. 

 

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. 
 

 

 

 

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

