Regulamin podpinania aplikacji

Definicje
Pojęcia pisane w niniejszym regulaminie z wielkiej litery mają znaczenie nadane im poniżej:
Aplikacja Partnera
Bank

Bankowość Elektroniczna
EKD
Umowa
Użytkownik
Rachunek w Banku
Partner

Regulamin
Regulamin Rachunku
Tabela Opłat i Prowizji

aplikacja na urządzenia mobilne lub rozwiązanie wdrożone na stronie internetowej, którego
podpięcie do Bankowości Elektronicznej umożliwia Bank. Lista Aplikacji Partnerów
dostępna jest w Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej;
Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 24, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000030330, posiadająca NIP 5261021021 i REGON 010928125 o kapitale zakładowym
PLN 316 887 000,00 opłaconym w całości, posiadająca adres email: kontakt@nestbank.pl;
„Bankowość Internetowa” i „Bankowość Mobilna” w rozumieniu Regulaminu Rachunku;
„EKD” w rozumieniu Regulaminu Rachunku;
zawarta na podstawie Regulaminu umowa o podpięcie Aplikacji Partnera do Bankowości
Elektronicznej;
Posiadacz Rachunku w Banku, który jest stroną Umowy;
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, którego posiadaczem jest Użytkownik będący
klientem indywidualnym albo rachunek rozliczeniowy, którego posiadaczem jest
Użytkownik będący klientem biznesowym, prowadzony w złotych (PLN) ;
podmiot będący stroną umowy z Bankiem, na podstawie której Aplikacja Partnera może być
podpięta do Bankowości Elektronicznej;
niniejszy regulamin;
wiążący Użytkownika „Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla
Klientów indywidualnych” albo „Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych
dla Klientów biznesowych”.
obowiązująca w Banku „Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów indywidualnych – oferta
Rachunków i Kart”.
Przedmiot regulaminu

1. Regulamin określa zasady podpinania Aplikacji Partnera do Bankowości Elektronicznej.
2. Regulamin nie znajduje zastosowania do korzystania z Aplikacji Partnera – zasady korzystania z każdej Aplikacji Partnera, w tym
zasady rejestracji w Aplikacji Partnera oraz wymogi techniczne do korzystania z niej, określa Partner.
Podpięcie Aplikacji Partnera

1. Podpięcie Aplikacji Partnera do Bankowości Elektronicznej stanowi rozszerzenie funkcjonalności Bankowości Elektronicznej
poprzez upoważnienie Partnera do składania Bankowi dyspozycji w zakresie uprawnień nadanych przez Użytkownika temu
Partnerowi, a Bank do wykonywania tych dyspozycji.

2. Podpinanie Aplikacji Partnera wymaga posiadania Rachunku w Banku z możliwością korzystania z EKD.
3. W celu podpięcia Aplikacji Partnera Użytkownik powinien złożyć wniosek o podpięcie Aplikacji Partnera w Bankowości
Elektronicznej po przekierowaniu do tej Bankowości Elektronicznej z wykorzystaniem stosownej funkcjonalności w Aplikacji
Partnera poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza, w tym zaakceptowanie Regulaminu.

4. Bank potwierdza podpięcie Aplikacji Partnera komunikatem w EKD. Z momentem potwierdzenia przez Bank podpięcia zostaje

zawarta Umowa. Brak potwierdzenia podpięcia Aplikacji Partnera w terminie 2 dni oznacza odmowę podpięcia Aplikacji Partnera i
zawarcia Umowy.

Ne� Bank SA

z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa,
wpisana do reje�ru przedsiębiorców prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.�. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje�ru Sądowego

NIP 5261021021
KRS 0000030330
REGON 010928125

Kapitał zakładowy opłacony w całości 319 357 000,00 zł

www.ne�bank.pl

Przyznawanie uprawnień Partnerowi

1. W wyniku podpinania Aplikacji Partnerów niektóre lub wszystkie z uprawnień wskazanych w poniższej tabeli mogą zostać przyznane
Partnerowi w zależności od Aplikacji Partnera.
Uprawnienie
do
niskokwotowych

rozliczeń

Uprawnienie do przekazywania
danych przelewów

Uprawnienie do blokady środków
Uprawnienie do otrzymywania
informacji.

Tabela uprawnień Aplikacji Partnera
Uprawnienie Partnera do zlecania Bankowi wykonania transakcji płatniczej (inicjowanej
przez Partnera jako odbiorcę) z Rachunku w Banku na rachunek Partnera na podstawie
zgody Użytkownika;

Uprawnienie Partnera do przekazywania Bankowi danych przelewu z Rachunku w Banku na
rachunek Partnera i przekierowania Użytkownika do Bankowości Elektronicznej w celu
zlecenia tego przelewu zgodnie z przekazanymi danymi;
Uprawnienie Partnera do polecenia Bankowi zablokowania środków na Rachunku w Banku.
Uprawnienie Partnera do otrzymania na jego żądanie od Banku niektórych lub wszystkich z
następujących informacji o Użytkowniku:
•
imię i nazwisko Użytkownika,
•
data urodzenia,
•
płeć,
•
nr telefonu komórkowego,
•
adres e-mail.

2. Lista uprawnień, których przyznanie Partnerowi jest wymagane do podpięcia danej Aplikacji Partnera określona jest w formularzu,

o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. Użytkownik przyznaje Partnerowi uprawnienia wskazane na formularzu, o którym mowa
w § 3 ust. 3 Regulaminu, poprzez jego zatwierdzenie.

3. Użytkownik może przyznać Partnerowi również uprawnienia wskazane na formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu jako

opcjonalne dla danej Aplikacji Partnera. Użytkownik przyznaje Partnerowi uprawnienia poprzez ich wybór z listy uprawnień
opcjonalnych na formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, oraz jego zatwierdzenie. Późniejsza zmiana wyboru uprawnień
opcjonalnych dla danej Aplikacji Partnera możliwa jest w Bankowości Elektronicznej, przy czym nie ma ona wpływu na skuteczność
czynności wykonanych przez Partnera na podstawie dotychczas posiadanych przez niego uprawnień.

4. W ramach przyznanych Partnerom zgodnie z Umową uprawnień Bank wykonuje wyłącznie dyspozycje Partnerów, których wiąże

zawarta z Bankiem umowa określająca zasady umożliwiania Użytkownikom podpinania Aplikacji Partnera oraz wyłącznie dyspozycje
złożone przez Partnera zgodnie z tą umową pomiędzy Partnerem a Bankiem.

5. Przyznanie lub zmiana uprawnień jest skuteczna z chwilą potwierdzenia przez Bank podpięcia Aplikacji Partnera lub potwierdzenia
przez Bank zmiany wyboru uprawnień opcjonalnych w Bankowości Elektronicznej.

Uprawnienie do rozliczeń Niskokowotowych

1. Podpięcie Aplikacji Partnera z przyznaniem Partnerowi uprawnienia do rozliczeń niskokwotowych skutkuje umożliwieniem
Partnerowi zlecania Bankowi wykonania transakcji płatniczej z Rachunku w Banku na rachunek Partnera.

2. Partner może zlecać transakcje w ramach uprawnienia do rozliczeń niskokwotowych do wysokości limitów określonych w poniższej
tabeli. Użytkownik może zmniejszyć wysokość limitów w stosunku do limitów określonych w poniższej tabeli w EKD.
Tabela limitów w ramach uprawnienia do rozliczeń niskokwotowych
limit pojedynczej transakcji
50 PLN
limit dzienny
1 000 PLN
limit miesięczny
2 000 PLN

3. Obciążanie Rachunku w Banku kwotami transakcji zleconych przez Partnera w ramach uprawnienia do rozliczeń niskokwotowych

następuje na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika w procesie podpinania Aplikacji Partnera. Zgoda zostaje udzielona
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 3, a następnie jego zatwierdzenie. Udzielenie zgody
na obciążanie rachunku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie wszystkich transakcji realizowanych w ramach
uprawnienia do rozliczeń niskokwotowych (z autoryzacją wszystkich transakcji wykonywanych w wyniku skorzystania przez
Partnera z uprawnienia do rozliczeń niskokwotowych). Udzielenie zgody na obciążanie Rachunku w Banku kwotami transakcji jest
dobrowolne, ale niezbędne do obsługi przez Bank uprawnienia do rozliczeń niskokwotowych, a także do podpięcia Aplikacji Partnera
wymagającej takiego uprawnienia.
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4. Użytkownik może wycofać zgodę na obciążanie Rachunku w Banku transakcjami w ramach uprawnienia do rozliczeń
niskokwotowych. Wycofanie zgody jest skuteczne wobec danej transakcji, jeśli Bank otrzyma je nie później niż [ 3 godziny] przed
momentem obciążenia Rachunku w Banku kwotą transakcji. Wycofanie zgody powoduje brak możliwości wykonania przez Bank
transakcji w ramach rozliczeń niskokwotowych w zakresie, w jakim zgoda została wycofana.

5. Użytkownik może odwołać zlecenie transakcji płatniczej zainicjowanej przez Partnera w ramach uprawnienia do rozliczeń
niskokwotowych lub wycofać zgodę na wykonanie takiej transakcji płatniczej nie później niż [ 3 godziny] przed momentem
obciążenia Rachunku Użytkownika w Banku kwotą transakcji. Po tym terminie odwołanie zlecenia płatniczego lub wycofanie zgody
na wykonanie transakcji płatniczej jest skuteczne wyłącznie, jeśli nastąpi w drodze uzgodnienia między Bankiem i Użytkownikiem
za zgodą Partnera.

6. Po terminach określonych w ust. 3 i 4 powyżej odwołanie zlecenia płatniczego lub wycofanie zgody jest skuteczne wyłącznie, jeśli
nastąpi w drodze uzgodnienia między Bankiem a Użytkownikiem za zgodą Partnera.

7. Bank wykonuje transakcję w ramach rozliczeń niskokwotowych obciążając kwotą transakcji Rachunek w Banku Użytkownika i
uznając tą kwotą rachunek Partnera w ciągu […] od otrzymania zlecenia tej transakcji.

8. Bank realizuje transakcje w ramach uprawnienia do rozliczeń niskokwotowych na podstawie zleceń przekazanych przez Partnera,

identyfikując Partnera i Rachunek w Banku na podstawie komunikatów przekazywanych w drodze uzgodnionych pomiędzy Bankiem
i Partnerem zautomatyzowanych metod komunikacji elektronicznej.

9. Definicja „Transakcji Płatniczej” zawarta w Regulaminie Rachunku obejmuje również transakcje płatnicze wykonywane w ramach
uprawnienia do rozliczeń niskokwotowych.

Uprawnienie do przekazywania danych Przelewów

1. Podpięcie Aplikacji Partnera z uprawnieniem do przekazywania danych przelewów skutkuje umożliwieniem Partnerowi
przekazywania do Bankowości Elektronicznej Użytkownika danych przelewu z Rachunku w Banku na rachunek Partnera i
przekierowanie Użytkownika do jego Bankowości Elektronicznej celem zlecenia tego przelewu zgodnie z przekazanymi danymi.

2. Wskutek skorzystania przez Partnera z uprawnienia do przekazywania danych przelewów Użytkownik zostaje przekierowany do
Bankowości Internetowej (w przypadku Aplikacji Partnera w formie rozwiązania wdrożonego na stronie internetowej) lub
Bankowości Mobilnej (w przypadku Aplikacji Partnera w formie aplikacji mobilnej). Po przekierowaniu Bank prezentuje
Użytkownikowi formularz zlecenia przelewu wypełniony zgodnie z danymi przesłanymi przez Partnera i umożliwia mu zlecenie tego
przelewu. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu zlecenie i wykonanie przelewu, w tym jego autoryzacja,
następują na zasadach określonych w Regulaminie Rachunku.

3. Użytkownik może zlecać przelewy, a Partner może przekazywać dane przelewów w ramach uprawniania do przekazywania danych
przelewów do wysokości limitów określonych w poniższej tabeli. Użytkownik może w EKD zmniejszyć wysokość limitów w stosunku
do limitów określonych w poniższej tabeli.
Tabela limitów w ramach uprawnienia do przekazywania danych przelewów
limit pojedynczej transakcji
500 PLN
limit dzienny
1 000 PLN
limit miesięczny
2 000 PLN

4. Uprawnienie do przekazywania danych przelewów nie obejmuje możliwości zlecania przelewów e-mail, przelewów SMS, przelewów
SORBNET, przelewów SWIFT/SEPA oraz przelewów z datą przyszłą.

5. Użytkownik nie może odwołać zlecenia płatniczego przelewu ani wycofać zgody na wykonanie przelewu w ramach uprawnienia do
przekazywania danych przelewów od momentu otrzymania zlecenia przelewu przez Bank. Po tym terminie odwołanie zlecenia
płatniczego lub wycofanie zgody na wykonanie transakcji płatniczej jest skuteczne wyłącznie, jeśli nastąpi w drodze uzgodnienia
między Bankiem i Użytkownikiem za zgodą Partnera.
Uprawnienie do Blokady środków

1. Uprawnienie do blokady środków może zostać przyznane wyłącznie Partnerowi z uprawnieniem do rozliczeń niskokwotowych lub

uprawnieniem do przekazywania danych przelewów. Podpięcie Aplikacji Partnera z uprawnieniem do blokady środków umożliwia
składanie Bankowi przez Partnera polecenia zablokowania środków na Rachunku w Banku.

2. W ramach uprawnienia do blokady środków Partner może złożyć Bankowi polecenie zablokowania środków Użytkownika do
wysokości limitów w ramach uprawnienia do przekazywania danych przelewów.

3. W zależności od zakresu uprawnień przyznanych Partnerowi, Partner jest uprawniony do realizacji uprawnienia do rozliczenia

niskokwotowego lub uprawnienia do przekazywania danych przelewów w ciężar zablokowanych środków na zasadach określonych
dla danego uprawnienia.
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4. Partner może złożyć Bankowi polecenie odblokowania środków Użytkownika, które zostały zablokowane w wyniku skorzystania
przez Partnera z uprawnienia do blokady środków.

5. Blokada środków zostaje zwolniona w przypadku, gdy:
a.
b.
c.

Partner złoży polecenie odblokowania środków;
obowiązek ten wynika z przepisów prawa albo prawomocnego orzeczenia lub decyzji wiążącej Bank;
w limicie czasu blokady środków nie dojdzie do wykonania transakcji w ramach uprawnienia do rozliczeń niskokwotowych lub
przelewu w ramach uprawnienia do przekazywania danych przelewów w ciężar zablokowanych środków.

6. Wycofanie przyznanego Partnerowi uprawnienia do blokady środków nie ma wpływu na blokady środków dokonane zgodnie z
Regulaminem przed wycofaniem tego uprawnienia.

Uprawnienie do otrzymywania informacji

1. Podpięcie Aplikacji Partnera z uprawnieniem do otrzymywania informacji skutkuje umożliwieniem Partnerowi otrzymywania od
Banku informacji o Użytkowniku, w tym o Rachunkach w Banku, w zakresie określonym przez Użytkownika z chwilą nadawania
uprawnienia Partnerowi.

2. Przekazywanie Partnerowi informacji następuje na podstawie upoważnienia do ujawnienia informacji o Użytkowniku objętych

tajemnicą bankową. Upoważnienie zostaje udzielone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, o którym mowa w § 3
ust. 3, a następnie jego zatwierdzenie. Udzielenie upoważnienia do ujawnienia Partnerowi informacji o Użytkowniku objętych
tajemnicą bankową jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi przez Bank uprawnienia do otrzymywania informacji, a także do
podpięcia Aplikacji Partnera wymagającej takiego uprawnienia.

3. Użytkownik może wycofać upoważnienie do ujawnienia Partnerowi informacji o Użytkowniku objętych tajemnicą bankową poprzez
odwołanie przydzielonych uprawnień danej Aplikacji Partnera w Bankowości Elektronicznej. Skutkiem wycofania upoważnienia jest
brak możliwości przekazywania Partnerowi przez Bank informacji o Użytkowniku.
Odpowiedzialność i zwroty

1. Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej w ramach uprawnienia do rozliczeń
niskokwotowych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu, a także innych odmiennych postanowień Regulaminu
lub Regulaminu Rachunku.

2. Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przelewu realizowanego w ramach uprawnienia do
przekazywania danych przelewów, z ust. 5 niniejszego paragrafu, postanowień Regulaminu Rachunku określających zasady
wykonywania przelewów zgodnie z „Unikatowym Identyfikatorem” (w rozumieniu Regulaminu Rachunku), a także innych
odmiennych postanowień Regulaminu lub Regulaminu Rachunku.

3. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej realizowanej w ramach
uprawnienia do rozliczeń niskokwotowych lub przelewu realizowanego w ramach uprawnienia do przekazywania danych
przelewów, Bank przywraca Rachunek Użytkownika do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przelewu, chyba że Regulamin Rachunku stanowi inaczej.

4. Odpowiedzialność Banku, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi został
obciążony Użytkownik w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej.

5. Odpowiedzialność Banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej jest wyłączona w przypadku siły wyższej
oraz w przypadku, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego wynika z przepisów prawa.
Prawo Zwrotu

1. Użytkownik będący konsumentem może wnioskować do Banku o zwrot kwoty autoryzowanej i wykonanej w ramach rozliczeń

niskokwotowych lub uprawnienia do przekazywania danych przelewów transakcji płatniczej inicjowanej przez Partnera lub za jego
pośrednictwem, jeżeli:
a. w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji oraz
b. kwota transakcji jest wyższa niż kwota, jakiej Użytkownik mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych
transakcji Użytkownika, postanowienia Regulaminu oraz istotne dla sprawy okoliczności.

2. Użytkownik może wystąpić o zwrot, o którym mowa w ust.1 powyżej, w terminie 8 (ośmiu) tygodni od dnia obciążenia Rachunku.

We wniosku o zwrot Użytkownik powinien przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków zwrotu. Wniosek
o zwrot należy złożyć pisemnie na adres Banku (ul. Wołowska 24, 02-675 Warszawa). W terminie 10 Dni Roboczych od dnia
otrzymania żądania zwrotu Bank dokona zwrotu pełnej kwoty płatności albo udzieli pisemnie odpowiedzi odmownej.

3. W przypadku transakcji płatniczych realizowanych w ramach uprawnienia do rozliczeń niskokwotowych Użytkownik nie ma prawa
do zwrotu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, gdy:
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a.
b.

Użytkownik udzielił zgody na wykonanie transakcji płatniczej bezpośrednio Bankowi, lub
informacja o przyszłej transakcji płatniczej została dostarczona Użytkownikowi przez Bank lub Partnera, w uzgodniony sposób,
na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania zlecenia lub była udostępniania Użytkownikowi przez Bank lub Partnera,
w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania zlecenia.

4. Użytkownik nie może odwołać zleconej ani wycofać zgody na wykonanie transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę lub za

jego pośrednictwem od przekazania zlecenia płatniczego odbiorcy lub po udzieleniu zgody odbiorcy na wykonanie transakcji
płatniczej.
OBOWIĄZYWANIE UMOWY I ZMIANA REGULAMINU

1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
2. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w

terminie czternastu (14) dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o
odstąpieniu zostało wysłane. Odstąpienie nie wpływa na płatności autoryzowane przez Użytkownika przed złożeniem oświadczenia
o odstąpieniu, w szczególności nie skutkuje zwrotem kwot autoryzowanych przez Użytkownika płatności. Oświadczenie o
odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością email na adres kontakt@nestbank.pl.

3. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dezinstalacja Aplikacji Partnera lub
wycofanie udzielonych jej uprawnień nie powoduje wygaśnięcia Umowy.

4. Bank może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia jedynie z następujących ważnych

przyczyn:
a. uzasadnione podejrzenie powzięte przez Bank, że z wykorzystaniem Aplikacji Partnera do obrotu wprowadzane są środki
pochodzące z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
b. uzasadnione podejrzenie powzięte przez Bank, że Nest Bank API wykorzystywane jest niezgodnie z jego przeznaczeniem,
obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu (w tym dla celów przestępczych, a także dla innych celów
naruszających przepisy prawa lub warunki umów zawartych pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem w sposób uzasadniający
wypowiedzenie Umowy),
c. jeżeli Użytkownik w powtarzający się sposób narusza postanowienia Regulaminu lub pozostające w związku z wykonywaniem
Umowy postanowienia Regulaminu Rachunku i Bank wezwał Użytkownika do zaprzestania danego naruszenia w wyznaczonym
przez Bank terminie (przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni) pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a Użytkownik
ponownie naruszył lub nie zaprzestał naruszać tego postanowienia po upływie wskazanego terminu,
d. jeżeli Bank uzyskał informację pochodzącą od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez
Użytkownika w związku z wykonywaniem Umowy przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności
dokumentów lub ochronie informacji;
e. jeżeli Użytkownik w nieuprawniony sposób podejmuje działania zmierzające do uzyskania dostępu do zasobów systemu
informatycznego Banku wykorzystywanych przy wykonywaniu Umowy lub do uniemożliwienia dostępu do tych informacji
innym uprawnionym osobom w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub stabilności usług świadczonych przez Bank;
f. jeżeli Użytkownik w związku z wykonywaniem Umowy podał Bankowi nieprawdziwe albo niezgodne ze stanem faktycznym
dane lub posłużył się dokumentami sfałszowanymi, w tym przerobionymi, podrobionymi lub poświadczającymi nieprawdę;
g. jeżeli ustanie umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Partnerem, na podstawie której Bank umożliwia Użytkownikowi podpięcie
Aplikacji Partnera do Bankowości Elektronicznej;
h. jeżeli obowiązek wypowiedzenia Umowy przez Bank wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu lub z innych przepisów prawa albo z indywidualnego rozstrzygnięcia sądu lub organu administracyjnego.

5. Bank jest uprawniony do zmiany Regulaminu w razie zaistnienia następujących ważnych przyczyn:
a.

b.
c.

d.

zmiany przepisów prawa regulujących sektor bankowy lub finansowy albo zmiany rekomendacji lub dobrych praktyk przez
instytucje nadzorujące lub związane z sektorem bankowym wpływające na wzajemne prawa lub obowiązki stron – wyłącznie w
zakresie, w jakim taka zmiana modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Bank rekomendację lub obowiązek określonej
modyfikacji treści Regulaminu. W takim przypadku Bank dokona zmiany Regulaminu w zakresie niezbędnym dla prawidłowej
implementacji rekomendacji lub obowiązku, o których mowa powyżej,
wprowadzenia przez Bank zmian organizacyjnych lub technologicznych dotyczących zasad obsługi Użytkownika, wpływających
na uregulowania zawarte w Regulaminie,
wdrożenia przez Bank nowego lub zmodyfikowanie dotychczasowego systemu informatycznego, wpływającego na warunki
oferowania lub obsługi produktów i usług określone w Regulaminie,
zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych produktów lub usług określonych w Regulaminie, wprowadzenie nowych lub
wycofanie istniejących produktów i usług.

6. Zmiana Regulaminu z ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 5 nastąpi z zastrzeżeniem łącznego spełnienia wszystkich poniższych
warunków:
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a.
b.
c.

d.
e.

zmiana zapewni należyte wykonanie Umowy i innych umów o usługi płatnicze zawartych z Użytkownikiem,
zmiana nastąpi w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z daną zmianą,
zmiana ta nie będzie prowadziła do zwiększenia obciążeń finansowych lub innych zobowiązań Użytkownika albo zmniejszenia
jego uprawnień w stosunku do zobowiązań i uprawnień dotychczas określonych w Regulaminie,
zmiany nie będą dokonywane częściej niż raz na 2 miesiące,
zmiana może zostać dokonana tylko na podstawie ważnych przyczyn określonych w ust. 5, o których Bank powziął wiadomość
nie wcześniej niż 10 miesięcy licząc od chwili poinformowania Użytkownika przez Bank o zmianie Regulaminu w trybie
określonym w ust. 7 i 8 poniżej, uzasadnionej zaistnieniem tych ważnych przyczyn.

7. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie informacje o zmianach są przekazywane Posiadaczowi Rachunku nie później niż
na dwa miesiące przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany poprzez email. Informacje o zmianach wskazują podstawę
zmiany oraz przesłankę określoną w Regulaminie, w oparciu o którą zmiana ma być wprowadzona.

8. Jeżeli Posiadacz Rachunku przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 5-7:
a.

b.
c.

nie dokona wypowiedzenia Umowy lub nie zgłosi sprzeciwu – uznaje się, że zmiana została przyjęta przez Użytkownika i
obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany,
złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy – rozwiązanie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia
opłat,
zgłosi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy – Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień
wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

9. Wypowiedzenie Umowy oraz sprzeciw wobec zmian Regulaminu Użytkownik może złożyć w formie pisemnej lub pocztą email na
adres kontakt@nestbank.pl.

10. Umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli nastąpi rozwiązanie umowy, na podstawie której Bank udostępnia Użytkownikowi EKD.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Rachunku oraz właściwych

umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Bankiem, na podstawie których Bank prowadzi Rachunek w Banku i udostępnia
Użytkownikowi EKD. Z tytułu wykonywania czynności na podstawie Umowy Bank pobiera opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych pobierane okresowo są należne Bankowi jedynie za okres obowiązywania Umowy.
Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi.

2. Oświadczenie Użytkownika o wycofaniu zgody na wykonanie transakcji płatniczej lub o odwołaniu zlecenia płatniczego zgodnie z
Regulaminem może być złożone w Bankowości Elektronicznej.

3. Do stosunków między Użytkownikiem niebędącym konsumentem a Bankiem nie stosuje się art. 66[1] § 1-3 ustawy Kodeks cywilny

oraz przepisów ustawy o usługach płatniczych, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest
dopuszczalne zgodnie z przepisami tej ustawy.

4. Umowa, w tym stosunki pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem przed zawarciem Umowy, oraz zawarcie i wykonanie Umowy podlega
prawu polskiemu. Regulamin jest utrwalony i udostępniony na stronie internetowej Banku www.nestbak.pl, skąd Użytkownik może
go w każdym czasie skopiować w celu zabezpieczenia treści zawartej Umowy. Regulamin oraz wymagane prawem informacje o Banku
oraz związane z Umową Użytkownik może również uzyskać w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji na
wniosek, kontaktując się z Bankiem za pośrednictwem infolinii..

5. Informacje o warunkach, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy, są wiążące w okresie ich udostępniania na stronie internetowej
Banku www.nestbank.pl.

6. Językiem Umowy oraz językiem porozumiewania się pomiędzy Użytkownikiem a Bankiem jest język polski. O ile Regulamin nie
stanowi inaczej, w toku wykonywania Umowy Bank będzie się porozumiewać z Użytkownikiem pocztą elektroniczną lub z
wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych Bankowości Elektronicznej. Przy korzystaniu z Usługi zakazane jest dostarczanie treści
o charakterze bezprawnym.

7. Wszelkie spory wynikające z Umowy nierozwiązane polubownie rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
8. Bank informuje, że prowadząc działalność bankową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlega nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego. Ponadto Bank informuje, że przy wykonywaniu Umowy stosuje Kodeks Etyki Bankowej, którego treść dostępna jest na
stronie: http://www.zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/komisja_etyki_bankowej/KEB_final_WZ.pdf

9. Jeżeli jakiekolwiek warunki Regulaminu okażą się nieważne bądź bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne
postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
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