REGULAMIN
Programu
„Aktywny Nestor”

Warszawa, luty 2014 r.
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§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin Programu „Aktywny Nestor” dla Posiadaczy rachunków bankowych
prowadzonych przez Bank Pocztowy S.A. pod nazw¹ "Pocztowe Konto Nestor", zwany dalej
„Regulaminem”, okreœla zasady Programu „Aktywny Nestor”.
2. Organizatorem Programu „Aktywny Nestor” jest: Bank Pocztowy S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy,
pod adresem: ul. Jagielloñska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiêbiorców
Krajowego Rejestru S¹dowego prowadzonego przez S¹d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziaù
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000010821, NIP: 554-031-42-71, o kapitale zakùadowym
97 290 400 zù w caùoœci wpùaconym, podlegaj¹ca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego,
zwana dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”.
3. Zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia maj¹, zgodnie z art. 919 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121) charakter publicznego
przyrzeczenia Banku Pocztowego S.A. – wypùaty premii pieniê¿nej, zwanej dalej „Premi¹”,
w zamian za wykonanie przez uczestników Programu oznaczonych czynnoœci i speùnieniu
okreœlonych w niniejszym Regulaminie warunków wypùaty premii, zwanego dalej „Publicznym
przyrzeczeniem”.
4. Regulamin jest udostêpniony na stronie internetowej Banku: www.pocztowy.pl, w sieci
placówek Banku oraz w sieci Urzêdów Pocztowych Poczty Polskiej S.A. prowadz¹cych obsùugê
klientów Banku Pocztowego S.A.
5. Program obowi¹zuje od 3 marca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
§ 2. Konto Nestor
1. Pocztowe Konto Nestor to rachunek osobisty typu ROR prowadzony przez Bank dedykowany
rencistom i emerytom, zwany dalej „Konto Nestor”.
2. Karta pùatnicza to karta wydana przez Bank do Konta Nestor, na podstawie zawartej
z posiadaczem Konta Nestor umowy, zwana dalej „Kart¹”.
§3. Warunki uczestnictwa w Programie „Aktywny Nestor”
1. Program „Aktywny Nestor” przeznaczony jest dla:
1) posiadaczy prowadzonego przez Bank Konta Nestor,
2) wspóùposiadaczy Konta Nestor, w przypadku rachunku wspólnego,
zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Aby zostaã Uczestnikiem Programu „Aktywny Nestor” nale¿y w dniu przyst¹pienia:
1) zùo¿yã oœwiadczenie o zapoznaniu siê z Regulaminem oraz o przyst¹pieniu do Programu
„Aktywny Nestor”,
2) wyraziã zgodê na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celu uczestnictwa
w Programie „Aktywny Nestor” stosownie do zapisów Regulaminu.
3. Uczestnictwo w Programie „Aktywny Nestor” rozpoczyna siê od momentu speùnienia
warunków okreœlonych w ust. 1-2 powy¿ej i trwa do momentu utraty przez Uczestnika prawa
do udziaùu w Programie albo zakoñczenia tego Programu.
4. Organizator zastrzega, ¿e warunki Programu „Aktywny Nestor” nie stanowi¹ zmiany warunków
prowadzenia Konta Nestor, które okreœlone s¹ w odrêbnie zawartej pomiêdzy Bankiem
i Uczestnikiem umowie o prowadzenie Konta Nestor zwanej dalej „Umow¹”.
5. Uczestnictwo w Programie „Aktywny Nestor”, b¹dê te¿ rezygnacja z udziaùu nie wpùywa
na treœã stosunku prawnego wynikaj¹cego z Umowy.
6. Uczestnik mo¿e, w ka¿dym czasie, zùo¿yã w Banku oœwiadczenie o rezygnacji z udziaùu
w Programie „Aktywny Nestor”.
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§4. Warunki nabycia prawa do Premii oraz zasady ustalania jej wysokoœci i wypùaty
1. W ramach Programu „Aktywny Nestor” Bank wypùaca Uczestnikom Premiê pieniê¿n¹,
na zasadach okreœlonych w ust. 2 – 7 poni¿ej.
2. Organizator oœwiadcza, ¿e premiowane zostaj¹ wyù¹cznie transakcje bezgotówkowe, zwi¹zane
z realizacj¹ pùatnoœci za towary zakupione w aptekach, o których mowa w ust 4. pkt 1),
w terminalach POS, przy u¿yciu Karty zarejestrowane w systemie Banku, zidentyfikowane na
podstawie nastêpuj¹cych MCC (angielski termin – Merchant Category Code), tzn. kodów
kategorii punktu handlowo – usùugowego, nadawanych przez organizacjê kartow¹, z logo
której zostaùa wydana karta:
1) 5122 - Drugs, Drug Proprietors, and Druggist’s Sundries (Apteka),
2) 5912 Drug Stores and Pharmacies (Apteka i Drogeria).
3. Premia naliczana jest w cyklach miesiêcznych.
4. Warunkiem nabycia prawa do Premii za dany miesi¹c kalendarzowy i jej wypùaty jest:
1) zrealizowanie przez Uczestnika transakcji przy u¿yciu Karty, o których mowa w ust. 2
w aptekach w kraju i za granic¹,
2) zaksiêgowanie tych transakcji przez Bank na Koncie Nestor w danym miesi¹cu
kalendarzowym.
5. Wysokoœã Premii ustalana jest jako równowartoœã 5% (piêã procent) kwoty, której zapùata
dokonana zostaùa przez Uczestnika przy u¿yciu Karty, z tym zastrze¿eniem ¿e:
1) maksymalna wysokoœã Premii, przysùuguj¹cej Uczestnikowi w ka¿dym miesi¹cu
kalendarzowym, naliczana przez Bank dla jednego Konta Nestor wynosi 50 (sùownie:
piêãdziesi¹t) zùotych,
2) Premia wypùacana bêdzie przez Bank jako jedna ù¹czna kwota, wynikaj¹ca ze wszystkich
pùatnoœci dokonanych przez Uczestnika, speùniaj¹cych warunek nabycia prawa do Premii,
o którym mowa w ust. 2 powy¿ej, zaokr¹glona do peùnych groszy,
3) Uczestnik nie nabywa prawa do Premii, je¿eli w danym miesi¹cu kalendarzowym, obliczona
przez Bank kwota Premii bêdzie ni¿sza ni¿ 0,01 zù.
6. Bank dokonuje wypùaty Premii w terminie do 15 dnia nastêpnego miesi¹ca po miesi¹cu
podlegaj¹cym rozliczeniu, poprzez przekazanie Uczestnikowi nale¿nej kwoty na Konto Nestor.
7. Otrzymana przez Uczestnika Premia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z póên. zm.).
8. Klienci, którzy przyst¹pili do programu „Pocztowy60+” nabywaj¹ prawo do Premii na zasadach
okreœlonych w ust. 2 – 7 powy¿ej pod warunkiem speùnienia wymogów okreœlonych w §3
ust. 1-2 Regulaminu.
§ 5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu „Aktywny Nestor” jest Bank.
2. Dane osobowe Uczestników Programu „Aktywny Nestor” s¹ zbierane w celu uczestnictwa
w Programie „Aktywny Nestor” stosownie do zapisów Regulaminu.
3. Uczestnikom Programu „Aktywny Nestor” przysùuguje prawo dostêpu do treœci swoich danych
oraz ich poprawiania.
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane s¹ w celu uczestnictwa w Programie „Aktywny
Nestor” na zasadzie dobrowolnoœci.
§ 6. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotycz¹ce Programu mog¹ byã zùo¿one przez Uczestnika w formie
pisemnej, na adres Banku lub telefonicznie pod numerem infolinii Banku.
2. Zùo¿one reklamacje Bank rozpatruje niezwùocznie, nie póêniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia
przyjêcia reklamacji.

3

3. Klient, który zùo¿y reklamacjê, zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji
najpóêniej w ci¹gu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Bank, listem zwykùym na
aktualny adres korespondencyjny zarejestrowany w systemie Banku do przekazywania
korespondencji dotycz¹cej Umowy.
§ 7. Zmiany zasad funkcjonowania Programu
1. Regulamin jest jedynym dokumentem okreœlaj¹cym zasady funkcjonowania Programu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowieñ Regulaminu w przypadku wyst¹pienia
przynajmniej jednej z poni¿szych okolicznoœci:
1) wprowadzenie nowych lub zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa lub wydanie przez
uprawnione organy pañstwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu
stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Bank ma obowi¹zek ich wprowadzenia lub
stosowania w celu prawidùowego wykonania zasad Programu,
2) wprowadzenie przez organizacjê pùatnicz¹ zmian w zakresie kodów MCC, o ile powoduje
to koniecznoœã dostosowania zasad Programu,
3) zmiany praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹cej z rekomendacji i zaleceñ
organów nadzoru, Zwi¹zku Banków Polskich lub innego uprawnionego organu, maj¹cego
wpùyw na wysokoœã opùat i prowizji stosowanych przez Bank.
3. Ogùoszenie o zmianach w Regulaminie bêdzie publikowane na stronie internetowej Banku:
www.pocztowy.pl, w sieci placówek Banku oraz w sieci Urzêdów Pocztowych Poczty
Polskiej S.A. prowadz¹cych obsùugê klientów Banku Pocztowego S.A. – nie póêniej ni¿ miesi¹c
przed dat¹ proponowanego ich wejœcia w ¿ycie, a Uczestnicy Programu zostan¹ dodatkowo
poinformowani o zmianach regulaminu nie póêniej ni¿ miesi¹c przed dat¹ proponowanego
ich wejœcia w ¿ycie w sposób i w formie przewidzianej w Umowie dla przekazywania
wyci¹gów bankowych. W przypadku Uczestników Programu, którzy odbieraj¹ wyci¹gi
w placówce Banku lub Poczty Polskiej S.A. informacja o zmianie zostanie przekazana w formie
pisemnej na adres wskazany Bankowi przez Uczestnika.
4. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodz¹ w ¿ycie po upùywie miesi¹ca od dnia ich
ogùoszenia, a w przypadku Uczestników Programu od dnia wskazanego w informacji
o zmianach Regulaminu przekazanej zgodnie z ustêpem poprzedzaj¹cym.
5. Uczestnik Programu „Aktywny Nestor” nie akceptuj¹cy proponowanych zmian Regulaminu
mo¿e zùo¿yã sprzeciw w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zmianach, co skutkuje
rezygnacj¹ Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym. Nie zùo¿enia takiego
oœwiadczenia jest jednoznaczne z wyra¿eniem zgody przez Uczestnika na dokonane zmiany
Regulaminu .
§ 8. Postanowienia koñcowe
1. Uczestnictwo w Programie „Aktywny Nestor” ustaje wraz:
1) z zamkniêciem Konta Nestor Uczestnika prowadzonego przez Bank,
2) zùo¿eniem przez Uczestnika Programu „Aktywny Nestor” oœwiadczenia o rezygnacji
z uczestnictwa w tym Programie,
3) odwoùaniem przez Uczestnika zgody, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 niniejszego
Regulaminu,
4) upùywem terminu obowi¹zywania Programu.
2. Zmiana Regulaminu lub zakoñczenie Programu nie powoduje utraty prawa Uczestnika
do Premii za ostatni miesi¹c przed dniem wejœcia w ¿ycie zmiany Regulaminu, b¹dê
zakoñczenia Programu.
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