REGULAMIN PROMOCJI „LOKATA/E-LOKATA NA NOWE ŚRODKI II – 11 EDYCJA”
I. Organizator
Organizatorem niniejszej promocji (dalej „Promocja”) jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy
Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP
1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.411.630.419,38 złotych (wpłacony w całości),
zwany dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”.
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
2. Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) mają następujące znaczenie:
− ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w Banku,
− Rachunek Oszczędnościowy – konto oszczędnościowe lub rachunek TOP prowadzony w Banku,
− Dzień przystąpienia do Promocji – dzień zawarcia umowy lokaty „Lokata na Nowe Środki II – 11 edycja” lub „eLokata na Nowe Środki II – 11 edycja”,
− Karta Produktu – karta określająca parametry lokaty,
− Placówka Banku – wyodrębnione miejsce (lokal), w którym Bank świadczy usługi bankowe,
− Placówka Franczyzowa – placówka przedsiębiorcy wykonującego w imieniu i na rzecz Banku określone
czynności.
III. Uczestnictwo w Promocji
1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która ulokuje w Banku
na terminowej lokacie oszczędnościowej o nazwie „Lokata na Nowe Środki II – 11 edycja” (dalej: „Lokata”) lub „eLokata na Nowe Środki II – 11 edycja” (dalej: „e-Lokata”) nowe środki pieniężne w rozumieniu ust. 4 poniżej (dalej:
„Uczestnik”).
2. Lokata jest dostępna w Placówce Banku, Placówce Franczyzowej oraz w Bankowości Telefonicznej.
3. E-Lokata zakładana jest za pośrednictwem witryny internetowej www.getinbank.pl oraz za pośrednictwem Bankowości
Internetowej i Mobilnej.
4. Nowe środki pieniężne wyliczane są jako nadwyżka złotowych środków pieniężnych ulokowanych w Banku przez
Uczestnika w Dniu przystąpienia do Promocji w stosunku do stanu złotowych środków pieniężnych ulokowanych w
Banku przez Uczestnika na koniec dnia 31.10.2016 r. („Nowe Środki”). Dostępna kwota Nowych Środków jest
automatycznie pomniejszana o kwotę lokat założonych z nowych środków po 31.10.2016 r. (założone od 01.11.2016 r.
wszystkie lokaty w ramach promocji: Lokata na Nowe Środki II – 7 edycja”, „e-Lokata na Nowe Środki II – 7 edycja”,
„Lokata na Nowe Środki II – 8 edycja”, „e-Lokata na Nowe Środki II – 8 edycja”, „Lokata na Nowe Środki II – 9 edycja”,
„e-Lokata na Nowe Środki II – 9 edycja”, „Lokata na Nowe Środki II – 10 edycja”, „e-Lokata na Nowe Środki II – 10
edycja”, „Lokata na Nowe Środki II – 11 edycja”, „e-Lokata na Nowe Środki II – 11 edycja” ).
5. Jako złotowe środki pieniężne Uczestnika traktowane są wszystkie środki pieniężne ulokowane przez Uczestnika w
Banku w złotych polskich na rachunkach bankowych następującego typu:
a) ROR,
b) Rachunek Oszczędnościowy,
c) rachunek przejściowy,
d) rachunek do obsługi bankowych papierów wartościowych (BPW) wraz z zarejestrowanymi na nim BPW,
e) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz rachunek specjalny do obsługi rachunku oszczędnościowego IKE,
f) rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, w tym zakładany poprzez elektroniczny kanał dostępu,
niezależnie od tego czy są prowadzone jako rachunki wspólne czy indywidualne.
6. W przypadku Uczestnika będącego współposiadaczem rachunku wspólnego – kwotę Nowych Środków Uczestnika
stanowi najniższa kwota spośród wyliczonych zgodnie z ust. 4-5 powyżej dla każdego ze współposiadaczy
indywidualnie.
7. Uczestnik może posiadać tylko jedną Lokatę lub jedną e-Lokatę założoną w danej edycji Promocji z oprocentowaniem
promocyjnym wskazanym w pkt V ust. 1. Posiadanie Lokaty lub e-Lokaty jako rachunku indywidualnego uniemożliwia
założenie z oprocentowaniem promocyjnym zarówno Lokaty jak i e-Lokaty jako rachunku wspólnego. Posiadanie
Lokaty lub e-Lokaty jako rachunku wspólnego uniemożliwia założenie z oprocentowaniem promocyjnym zarówno
Lokaty jak i e-Lokaty jako rachunku indywidualnego dla każdego ze współposiadaczy oraz jako rachunku wspólnego z
innym współposiadaczem.
IV. Czas na przystąpienie do Promocji i okres uczestnictwa w Promocji
1. Uczestnicy mogą przystępować do Promocji w terminie od 10.01.2017 r. do 31.01.2017 r. (włącznie) poprzez:
− zawarcie z Bankiem w Placówce Banku lub Placówce Franczyzowej umowy Lokaty (otrzymując „Potwierdzenie
zawarcia umowy lokaty”) lub
− złożenie wniosku o założenie Lokaty zgodnie z pkt III ust. 2 (w zakresie Bankowości Telefonicznej) lub e-Lokaty
zgodnie z pkt. III ust. 3 i jej opłacenie poprzez wpłatę w oznaczonym terminie wskazanym w Karcie Produktu
oznaczonej wysokości środków pieniężnych na wskazany przez Bank rachunek bankowy (dalej: „Rachunek”).
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Okres uczestnictwa w Promocji jest tożsamy z pierwszym okresem umownym Lokaty/e-Lokaty, a Uczestnik może
uczestniczyć w Promocji wyłącznie przez okres lokowania w Banku Nowych Środków na Lokacie/e-Lokacie. W
przypadku Lokaty/e-Lokaty nieodnawialnej, po upływie okresu uczestnictwa w Promocji, środki pozostające na
Lokacie/e-Lokacie zostaną przekazane na rachunek wskazany przez Posiadacza. W przypadku Lokaty/e-Lokaty
odnawialnej, po upływie okresu uczestnictwa w Promocji, Lokata/e-Lokata odnowi się na kolejny taki sam okres
umowny, z zastrzeżeniem, iż Lokata/e-Lokata jest odnawialna z oprocentowaniem równym stopie referencyjnej NBP
obowiązującej w dniu odnowienia Lokaty/e-Lokaty pomniejszonej o 0,25 p.p.
Wpływ środków pieniężnych na Rachunek w godzinach od 00:00 do 20:00 skutkuje założeniem e-Lokaty/Lokaty (w
zakresie Bankowości Telefonicznej) w tym samym dniu, natomiast wpływ środków w godzinach od 20:01 do 23:59
skutkuje założeniem e-Lokaty/Lokaty (w zakresie Bankowości Telefonicznej) w następnym dniu.

V. Zasady Promocji
1. Promocja polega na możliwości założenia z Nowych Środków, o których mowa w pkt III niniejszego Regulaminu, jednej
lokaty (Lokaty lub e-Lokaty) w kwocie maksymalnej 200.000 zł o terminie lokowania 4 miesięcy, z rozliczaniem odsetek
na koniec okresu Lokaty/e-Lokaty, z oprocentowaniem nominalnym dla Lokaty/e-Lokaty – 2,10% w skali roku
(oprocentowanie promocyjne).
2. Minimalna kwota pojedynczej Lokaty/e-Lokaty z oprocentowaniem promocyjnym wynosi 500 zł, z zastrzeżeniem ust. 3
b) poniżej.
3. W przypadku, gdy kwota opłaconej e-Lokaty/Lokaty (w zakresie Bankowości Telefonicznej) jest wyższa niż saldo
Nowych Środków lub w przypadku gdy kwota opłaconej e-Lokaty/Lokaty (w zakresie Bankowości Telefonicznej) jest
równa lub niższa niż saldo Nowych Środków ale wyższa niż kwota maksymalna wskazana w ust. 1 powyżej, zakładane
są dwie lokaty:
a) na kwotę salda Nowych Środków nie wyższą niż kwota maksymalna wskazana w ust. 1 powyżej – z
oprocentowaniem promocyjnym,
b) na pozostałą kwotę – z podstawowym oprocentowaniem, zgodnym z obowiązującym w dniu złożenia wniosku
oprocentowaniem e-Lokaty Tradycyjnej (dot. e-Lokaty) lub Lokaty Tradycyjnej (dot. Lokaty - w zakresie
Bankowości Telefonicznej) o terminie lokowania 3 miesięcy (do lokaty z podstawowym oprocentowaniem nie ma
zastosowania minimalna kwota wskazana w ust. 2 powyżej).
4. W przypadku, gdy kwota opłaconej e-Lokaty/Lokaty (w zakresie Bankowości Telefonicznej) jest niższa niż minimalna
kwota wskazana w ust. 2 powyżej, e-Lokata/Lokata (w zakresie Bankowości Telefonicznej) jest zakładana z
podstawowym oprocentowaniem wskazanym w ust. 3 b) powyżej.
VI. Reklamacje
Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w regulaminie „Regulamin rachunków bankowych, kart
debetowych oraz bankowości elektronicznej w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej”.
VII. Odstąpienie od Promocji
1. Uczestnik może odstąpić od Promocji w każdym czasie.
2. Odstąpienie od umowy Lokaty/e-Lokaty skutkuje odstąpieniem od Promocji.
VIII. Inne postanowienia
1. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, jako Organizator i administrator
danych, informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji. Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
2. Komisja Nadzoru Finansowego jest organem nadzoru nad działalnością Banku.
3. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy
Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł.
4. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
IX. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się w Placówkach Banku, Placówkach Franczyzowych, na stronie internetowej
www.getinbank.pl i www.noblebank.pl.

