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ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Niniejszy Regulamin Programu „Bądź z nami – odbieraj nagrody” dla klientów Nicolaus Banku, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady funkcjonowania Programu oraz warunki, które należy spełnić, aby otrzymać nagrodę.  
2. Program „Bądź z nami – odbieraj nagrody”, zwany dalej Programem, jest organizowany przez Nicolaus Bank  

87-100 Toruń, ul. Lelewela 33, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy 
KRS w Toruniu pod numerem KRS 0000116492; REGON 000495289; NIP 879-016-99-20, zwanym dalej Bankiem. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Bank. Dane osobowe Uczestników Programu będą 
przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Programu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych dostępne są na stronie https://nicolausbank.pl/ochrona-danych/. 

 
§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 
1) Aplikacja mobilna – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych typu smartfon, umożliwiające 

korzystanie z usług Nicolaus Bank;  
2) Bank – Nicolaus Bank (pełna nazwa: Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu); 
3) Program „Bądź z nami – odbieraj nagrody” – Program oferowany Klientom Banku, umożliwiający uzyskanie nagród 

w zamian za spełnienie wymogów określonych w dalszej treści niniejszego Regulaminu; 
4) Contact Center/Infolinia – telefoniczna obsługa Klienta Nicolaus Banku pod numerem tel. (56) 639 95 00; 
5) Deklaracja przystąpienia – dokument zawierający zgodę na przystąpienie do Programu, zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie oraz zgodę na przesyłanie przez Bank informacji o charakterze 
marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na potrzeby Programu; 

6) Rezygnacja z uczestnictwa – skuteczne powiadomienie Banku poprzez złożenie oświadczenia  
zawierającego informację o rezygnacji z uczestnictwa w Programie np. e-mail, telefon, wiadomość w bankowości 
internetowej; 

7) Konto - dowolny rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy dla klientów indywidualnych lub rachunek bieżący dla 
klientów instytucjonalnych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne; 

8) Kredyt – zobowiązanie pieniężne wobec Banku, którego szczegóły określa umowa kredytowa,  
9) Lokata – rachunek o charakterze oszczędnościowym z deklarowanym terminem wymagalności, prowadzony w 

Banku;  
10) Osoba polecająca – każda osoba, która posiada konto w Banku i je poleca; 
11) Osoba polecająca członkostwo – każda osoba, która jest Udziałowcem Banku, posiada konto w Banku i poleca 

członkostwo; 
12) Osoba polecona – każda osoba, która założy Konto z polecenia Osoby polecającej; 
13) Uczestnik – każda osoba fizyczna (w tym prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą), która posiada w Banku 

przynajmniej jedno Konto i złożyła Deklarację przystąpienia do Programu.  
14) Udziałowiec – każda osoba, która posiada co najmniej jeden udział członkowski w Nicolaus Banku. 
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ROZDZIAŁ II. Punkty 
 

§ 3 
1. W ramach Programu Uczestnik uzyskuje punkty za: 

Wyszczególnienie Liczba punktów Częstotliwość naliczania 
1) Przystąpienie do Programu 500 Jednorazowo 
2) Posiadanie Konta 50 Miesięcznie 
3) Posiadanie Lokaty 50 Miesięcznie 
4) Posiadanie Kredytu 50 Miesięcznie 
5) Posiadanie Aplikacji 50 Miesięcznie 
6) Polecenie Konta 2 500 Jednorazowo za każde polecenie, 

zgodnie z § 4 
7) Polecenie Udziałowca 4 000 Jednorazowo za każde polecenie, 

zgodnie z § 5 
 

2. Punkty z tytułu czynności wskazanych w ust.1 zrealizowane w danym miesiącu, naliczane są do 10 dnia następnego 
miesiąca. 

3. W przypadku konta wspólnego, punkty naliczane są dla konta, niezależnie od liczby jego współposiadaczy.  
4. Uczestnik Programu, który jest Udziałowcem, za wykonanie czynności wymienionych w ust.1, pkt. 1-5 otrzymuje 

podwójną ilość punktów. 
§ 4 

1. W ramach Polecenia konta punkty są przyznawane Osobie polecającej, po łącznym spełnieniu przez Osobę poleconą 
poniższych warunków: 
1) Zawrze z Bankiem umowę dotyczącą otwarcia i prowadzenia konta, wskazując przy tym numer telefonu 

otrzymany od Osoby polecającej. 
2) W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy, o której mowa w pkt. 1), nie była stroną żadnej 

umowy z Bankiem; 
2. Osoba polecona, wskazując numer telefonu otrzymany od Osoby polecającej, wyraża zgodę na ujawnienie jej 

informacji o fakcie otwarcia Konta w ramach Programu, stanowiącej tajemnicę bankową, 
 

§ 5 
1. Punkty za Polecenie Udziałowca otrzymuje Uczestnik, który: 

1) Jest Udziałowcem Banku oraz 
2) Skutecznie poleci członkostwo w Banku, tj.:  

a) Zarząd Banku podejmie pozytywną decyzję o przyjęciu nowego Udziałowca,  
b) nowy Udziałowiec dokona wpłaty opłaty wpisowej i co najmniej jednego udziału członkowskiego w ciągu 30 

dni od poinformowania go o przyjęciu w poczet członków Banku.  
2. Potwierdzeniem polecenia członkostwa jest podanie przez nowego Udziałowca Banku numeru telefonu otrzymanego 

od Osoby polecającej członkostwo. 
3. Nowy Udziałowiec, wskazując numer telefonu otrzymany od Osoby polecającej członkostwo, wyraża zgodę na 

ujawnienie jej informacji o fakcie przystąpienia do grona Udziałowców w ramach Programu. 
 

ROZDZIAŁ III. Nagrody 
 

§ 6 
1. Uczestnicy nabywają prawo do odbioru nagrody zależnej od uzbieranej ilości punktów: 

 
Nagroda Liczba punktów 

Głośnik bezprzewodowy 3 000 
Koc piknikowy 3 000 
Słuchawki  3 000 
Saszetka nerka 3 000 
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Torba rowerowa 5 000 
Zestaw do grilla mały 5 000 
Zestaw narzędzi ogrodniczych 5 000 
Bezprzewodowe słuchawki douszne 5 000 
Ładowarka indukcyjna 5 000 
Torba podróżna 10 000 
Powerbank 10 000 
Zestaw grillowy duży 10 000 
Torba na kółkach 10 000 
Kosz piknikowy 10 000 
Leżak plażowy 10 000 
Torba plażowa 10 000 
 

2. Bank zastrzega sobie prawo zamiany dostępnych nagród w trakcie trwania Programu, z zastrzeżeniem zachowania 
ich wartości rynkowej. 

3. Bank prezentuje wizerunki nagród dostępnych w Programie na swojej stronie internetowej, jednocześnie 
zastrzegając, że mają one charakter poglądowy, a realna nagroda może się różnić od jej graficznej prezentacji. 

4. Bank przekazuje Uczestnikowi nagrody do 20 dni roboczych od dokonania przez niego wyboru nagrody w systemie 
bankowości internetowej / aplikacji mobilnej Banku. 

5. Informację o spełnieniu warunków określonych w ust. 1, Uczestnik Programu otrzymuje w systemie bankowości 
internetowej / aplikacji mobilnej Banku.  

6. Uczestnik Programu nie ponosi odpowiedzialności podatkowej za wydane nagrody. 
7. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze ani nie są pieniądzem elektronicznym. 

 
ROZDZIAŁ IV. Postanowienia końcowe 

 
§ 7 

1. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami, 
opublikowanymi na stronie https://nicolausbank.pl/reklamacje/ 

2. Reklamacja składana na czynności Banku realizowane w ramach Programu powinna zawierać dopisek „Reklamacja 
– Program Bądź z nami – odbieraj nagrody”. 

§ 8 
1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie https://nicolausbank.pl 
2. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. O zmianie niniejszego Regulaminu Bank informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej 

www.nicolausbank.pl. 
4. Program może łączyć się z innymi akcjami promocyjnymi w Banku. 
5. Z uczestnictwa w Programie można zrezygnować w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, skutecznie 

powiadamiając Bank. 
6. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie bądź rezygnacja z posiadania Konta w Banku prowadzi do utraty zebranych 

przez Uczestnika punktów oraz utraty prawa wymiany zebranych przez Uczestnika punktów na nagrody.  
7. Zebranych przez Uczestnika punktów nie można przekazywać. 
8. W przypadku śmierci Uczestnika, w dniu skutecznego powiadomienia Banku oraz weryfikacji i potwierdzeniu takiej 

informacji przez Bank, punkty podlegają kasacji bez możliwości ich przywrócenia.  
9. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji w zakresie usług 

bankowych, stosuje się postanowienia „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków 
bankowych dla klientów indywidualnych w Nicolaus Banku Spółdzielczym w Toruniu”, „Regulaminu świadczenia usług 
w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Nicolaus Banku Spółdzielczym w 
Toruniu” oraz obowiązujące przepisy prawa. 

10. Program nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
11. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  
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