
 

* Opłata za obsługę karty wynosi 3 zł, jeżeli w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty zostaną 
wykonane transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę mniejszą niż 200 zł.  
 

 

Regulamin Promocji „Konto Studenckie za 0 zł” 

 

I. Organizator 

Organizatorem niniejszej Promocji jest Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ulicy Okulickiego 
56C, 37-450 Stalowa Wola, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie pod 
numerem KRS 0000077552, NIP 865-00-12-762, Regon 000507621, zwany dalej Bankiem.  

II. Postanowienia ogólne 

Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 2009r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2009r. nr 201, poz. 1540 ze zm.) 

III. Czas trwania promocji 
 

1) Okres Promocji trwa od 4 października 2018 roku do odwołania i nazywany jest dalej 
okresem Promocji.  

2) W przypadku zakończenia Promocji, Bank poinformuje o tym fakcie za pomocą 
komunikatu na swojej stronie internetowej pod adresem www.sanbank.pl oraz w 
placówkach Banku.  
 

IV. Zasady Promocji 
 

W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, dalej zwana Uczestnikiem, która łącznie spełnia 
następujące warunki: 

1) Przed ukończeniem 25 roku życia rozpoczęła naukę w szkole wyższej, w szkole 
posiadającej status wyższej uczelni lub szkole policealnej; 

2) Założy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto osobiste STUDENT w okresie 
trwania Promocji; 

3) Wyrazi zgodę na marketing oraz wskaże adres e-mail do korespondencji; 
4) Brak adresu e-mail i wymaganych zgód marketingowych uniemożliwi uczestnictwo w 

Promocji. W takiej sytuacji Uczestnik może założyć konto na warunkach standardowych. 
5) Odwołanie/cofnięcie przez Uczestnika zgód marketingowych (w tym wyrażenie sprzeciwu 

na przetwarzanie danych w celu marketingu) w trakcie trwania umowy nie wiąże się dla 
Uczestnika z utratą promocyjnych warunków, jednakże Uczestnik nie będzie otrzymywał 
informacji o aktualnych promocjach dostępnych w Banku. 
 

V. Szczegółowe warunki Promocji: 
 

1) Opłaty: 

 prowadzenie rachunku za 0 zł;  

 polecenie przelewu złożonego w systemie bankowości internetowej za 0 zł;  

 obsługa wydanej do rachunku karty MasterCard PayPass za 0 zł, pod warunkiem  
dokonania transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 200 zł w miesiącu*; 

2)  Promocyjne warunki konta utrzymują się do czasu wygaśnięcia Umowy o prowadzenie 
Konta osobistego STUDENT. 
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3) Opłaty za pozostałe czynności i usługi nie wskazane w pkt. 1 pobierane są zgodnie z aktualną 
„Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Nadsańskim Banku Spółdzielczym dla 
klientów indywidualnych”, w ramach Konta osobistego STUDENT. Taryfa dostępna jest w 
placówkach Banku i na stronie www.sanbank.pl 
4)  Niezależnie od warunków Promocji określonych niniejszym Regulaminem mają 
zastosowanie postanowienia „Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Nadsański Bank 
Spółdzielczy rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych dla osób 
fizycznych”. 
 

VI. Reklamacje 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją mogą być zgłaszane osobiście w oddziale 

Banku, drogą mailową lub telefonicznie. 
2. Zgłaszane reklamacje powinny zawierać dokładny opis i powód reklamacji. 
3. Reklamacje składane w formie pisemnej powinny zawierać także: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania Uczestnika oraz telefon kontaktowy. 
4. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej 

otrzymania. 
 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Przyjęcie Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.  
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.  
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma „Regulamin 

otwierania i prowadzenia przez Nadsański Bank Spółdzielczy rachunków bankowych w 
złotych i walutach wymienialnych dla osób fizycznych”. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 października 2018r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


