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ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i stosowania Programu partnerstwa 

biznesowego „Kupuj u znajomych”, zwanego dalej „Programem”. 

2. Organizatorem Programu jest Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, z siedzibą w Toruniu  

87-100, ul. Lelewela 33, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000116492, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 000495289, NIP 879-016-99-20, zwany dalej 

„Bankiem” . 

3. Partnerem Programu (dalej: „Partnerem Programu”) jest posiadacz rachunku bieżącego w Banku, 

zajmujący się działalnością handlową, wytwarzaniem dóbr lub świadczeniem usług, który wyraził 

zgodę na pełnienie roli Partnera Programu. Lista Partnerów Programu dostępna jest za 

pośrednictwem strony internetowej Banku. 

4. Celem Programu jest zachęcenie Klientów Banku do nabywania dóbr i usług od Partnerów 

Programu oraz dokonywania zapłaty za te dobra i usługi z wykorzystaniem wybranych produktów 

oferowanych przez Bank. 

 

 

ROZDZIAŁ 2. ZASADY, WARUNKI I TRYB FUNKCJONOWANIA PROGRAMU 

 

1. Uczestnikiem Programu (dalej: „Uczestnikiem Programu”) może być Klient Banku, który spełnia 

postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu, oraz: 

1) w przypadku Klientów Indywidualnych – jest posiadaczem lub współposiadaczem rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, 

2) w przypadku Klientów Instytucjonalnych – jest posiadaczem rachunku bieżącego w Banku. 

2. Program polega na zastosowaniu:  

1) Promocyjnej stawki prowizji przygotowawczej w wysokości 0% za udzielenie następujących 

produktów kredytowych:   

 

W przypadku, gdy Uczestnikiem Programu 

jest Klient Indywidualny 

W przypadku, gdy Uczestnikiem Programu jest 

Klient Instytucjonalny 

Kredytu mieszkaniowego, przeznaczonego 

na zakup na rynku pierwotnym lub wtórnym, 

Kredytu obrotowego w rachunku 

kredytowym, przeznaczonego na zakup 
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modernizację, rozbudowę, przebudowę, 

remont, wykończenie mieszkania lub domu 

(oferowanych zgodnie z profilem działalności 

Partnera Programu). 

środków obrotowych wykorzystywanych do 

prowadzonej działalności gospodarczej lub 

rolnej (zgodnie z profilem działalności 

Partnera Programu). 

 

Kredytu gotówkowego przeznaczonego na 

cel zgodny z profilem działalności Partnera 

Programu. 

Kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na 

zakup dóbr lub usług o charakterze 

inwestycyjnym (zgodnie z profilem 

działalności Partnera).  

 

 

2) Promocyjnego oprocentowania kredytu gotówkowego obniżonego o 1 p. p. w skali roku w 

stosunku do standardowej oferty Banku (oprocentowanie stałe)  obowiązującej na dzień 

podpisania umowy kredytowej.  

 

3. Program stosuje się, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 

1) W przypadku kredytów:  

▪ mieszkaniowego, 

▪ inwestycyjnego, 

▪ obrotowego, 

Kwota kredytu wykorzystana na zakup dóbr i usług u Partnera/ów Programu nie może być 

mniejsza niż 70% kwoty kredytu. 

Kredyt w pierwszej kolejności przeznaczany jest na zapłatę za nabycie dóbr lub usług od 

Partnera/ów Programu - przelewem na rachunek Partnera/ów Programu w Banku; pozostałe 

(maksymalnie 30% wartości kredytu) może być uruchomione na pozostałe cele 

kredytowania. 

Podstawę uruchomienia kredytu stanowi umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu 

notarialnego, umowa deweloperska, umowa o budowę lokalu mieszkalnego lub faktura 

zawarta/wystawiona między Uczestnikiem Programu a Partnerem/ami Programu.  

2) W przypadku kredytu gotówkowego: 

Kredyt przeznaczony jest w całości na zakup dóbr lub usług u Partnera/ów Programu,  

przy czym 

▪ kwota kredytu: od 5 000 zł do 250 000 zł, 

▪ okres kredytowania: od 3 do 60 miesięcy. 

Zapłata za nabycie dóbr lub usług od Partnera/ów Programu dokonywana jest przelewem na 

rachunek Partnera/ów Programu prowadzony w Banku. 

Podstawę uruchomienia kredytu stanowi faktura/y lub faktura/y proforma wystawiona/e 

Uczestnikowi Programu przez Partnera/ów Programu 
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4. Promocyjna stawka prowizji i oprocentowania nie łączy się z innymi promocjami będącymi w 

ofercie Banku. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnikowi Programu przysługuje, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy kredytowej w 

ramach Programu, prawo wniesienia reklamacji: 

1) osobiście w placówce bankowej w formie pisemnej lub ustnej do protokołu; 

2) telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt pod numerami podanymi na stronie internetowej 

Banku; 

3) listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku; 

4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na 

stronie internetowej Banku 

5) poprzez bankowość internetową.  

2. Reklamacja w formie pisemnej powinna zawierać:  

1) dopisek „Reklamacja - Program Partnerski”,  

2) w treści: imię i nazwisko składającego reklamację, adres korespondencyjny, dokładny opis 

zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta, oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu 

zastrzeżeń, podpis składającego reklamację. 

3. Odpowiedź na reklamację winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 15 dni 

roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o 

usługach płatniczych lub 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania 

reklamacji przez Bank. W szczególnie skomplikowanych przypadkach te terminy mogą ulec 

wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków 

wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, oraz do 60 dni kalendarzowych w pozostałych 

przypadkach. 

4. Uczestnik Programu może skorzystać z Programu dowolną ilość razy. 

5. Kredyt udzielony w ramach Programu może zostać wykorzystany na realizację potrzeb Uczestnika 

Programu u jednego bądź kilku Partnerów Programu.   

6. Bank i Partner Programu realizując cel umowy (wypromowanie Programu partnerstwa 

biznesowego „Kupuj u znajomych”) – zobowiązują się do wzajemnej współpracy i lojalności, 

zapewniając sobie wzajemne poszanowanie interesów i poufności.  

7. Program obowiązuje do odwołania, a Bank zastrzega sobie prawo do jego zakończenia bez 

podania przyczyny. Bank poinformuje o zakończeniu Programu nie później niż 14 dni przed dniem 

jego zakończenia za pośrednictwem strony internetowej Banku. 
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8. Bank zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany wysokości promocyjnej stawki prowizji 

przygotowawczej i promocyjnego oprocentowania. Partnerzy Programu zostaną powiadomieni o 

zmianach 30 dni przed ich wprowadzeniem.  

9. Niniejszy Regulamin oraz aktualna lista Partnerów należących do Programu dostępne są na 

stronie internetowej www.nicolausbank.pl. 

10. Lista Partnerów Programu może ulec zmianie w przypadku dodania lub usunięcia przez Bank 

Partnera umieszczonego na liście albo zmiany jego nazwy. Informacja o zmianie listy Partnerów 

Programu jest przekazywana za pośrednictwem strony internetowej Banku.  

11. Bank może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:  

1) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

dotyczących usług świadczonych przez Bank na podstawie niniejszego Regulaminu; 

2) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa na skutek orzeczeń sadów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego 

Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów władzy i 

administracji publicznej wpływających na postanowienia niniejszego Regulaminu;  

3) zmiany produktów i usług do warunków rynkowych związanych z postępem 

technicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia niniejszego 

Regulaminu;  

4) dostosowanie produktów i usług do zmian wprowadzanych w funkcjonującym w Banku 

systemie informatycznym wpływającą na postanowienia niniejszego Regulaminu;  

5) rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływająca na 

postanowienia niniejszego Regulaminu;  

6) zmiany w zakresie usług świadczonych przez Bank na podstawie niniejszego Regulaminu 

wpływające na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zmianę oferty Banku 

12. Bank udostępni Uczestnikom Programu oraz Partnerom Programu zmienione warunki niniejszego 

Regulaminu na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu za pośrednictwem strony 

internetowej Banku, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej. 

 

http://www.nicolausbank.pl/
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OŚWIADCZENIA 

 

*Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przesyłanie przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu 

informacji handlowych za pomocą wszystkich środków komunikacji elektronicznej, w szczególności 

poczty elektronicznej na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej tj. zgodnie z ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

*Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na używanie przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu do 

kontaktów ze mną telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego 

zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. 

*Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu 

moich danych osobowych po zakończeniu uczestnictwa w Programie w celu marketingu produktów 

własnych o ile nie zmieni się cel przetwarzania.  

*Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przekazywanie mi przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu 

informacji związanych z funkcjonowaniem i stosowaniem Programu, w tym o zmianach w regulaminie 

Programu oraz stosowanych wobec mnie promocyjnych stawkach lub oprocentowaniu, w postaci 

komunikatu elektronicznego udostępnionego mi za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

lub przesłanego na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.  

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo 

dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania w dowolnym czasie powyższych 

zgód bez konieczności podania przyczyny, przy czym wycofanie zgody na udział w Programie i 

przetwarzanie danych w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Programie uniemożliwia udział w 

Programie. 

 

Obowiązek informacyjny administratora 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z przystąpieniem do Programu jest 

Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu z siedzibą przy ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116492, którego akta 

rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP: 8790169920, REGON: 000495289, telefon: 56 639 95 00, e-mail: kontakt@nicolausbank.pl. 

2. Z wyznaczonym przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu inspektorem ochrony danych można się 

skontaktować pod adresem e-mail: iodo@nicolausbank.pl we wszystkich sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe inspektora ochrony danych są opublikowane 

zgodnie z obowiązującym prawem na stronie www.nicolausbank.pl 

3. Administrator będzie przetwarzał dane Partnerów w celu: 

1) przeprowadzenia niniejszego Programu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

2) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) lub 

f) RODO), 
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3) wypełnienia spoczywających na Nicolaus Banku Spółdzielczym w Toruniu obowiązków prawnych 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 3 dane osobowe mogą być 

udostępniane przez Administratora następującym odbiorcom lub grupom odbiorców: 

1) Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w 

tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę 

prawną, 

2) Podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z 

Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).  

3) Uczestnicy i Partnerzy Programu. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj.: 

1) w zakresie marketingu bezpośredniego – do momentu wycofania zgody lub wniesienia 

skutecznego sprzeciwu, 

2) w zakresie wypełnienia spoczywających na Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu obowiązków 

prawnych związanych z prowadzoną działalnością – do czasu wypełnienia tych obowiązków, 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Podanie przez Partnera danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w 

Programie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udział w Programie. 

8. Zgodnie z RODO Partnerowi przysługuje prawo do: 

1) uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora, a także prawo 

dostępu do jego danych (art. 15 RODO), 

2) sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 RODO), 

3) usunięcia jego danych (art. 17 RODO), 

4) żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO), 

5) przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy i w sposób 

zautomatyzowany (art. 20 RODO), 

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych (art. 21 RODO), 

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

 

                ……………………………………....                                                             .………………………………………………………………………………………. 

                          Data                                                                            Pieczątka i podpis Partnera Programu     

 

 

* niepotrzebne skreślić 


