
 

 
 
 

Warunki Oferty Specjalnej „Podwyższamy oprocentowanie” 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem oferty specjalnej „Podwyższamy oprocentowanie” (dalej: „Oferta Specjalna”) 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 2.751.630.417,90 złotych (wpłacony w całości), zwany dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”. 

2. Niniejsza Oferta 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.). 

 

II. Definicje 
1. Konto Oszczędnościowe – rachunek płatniczy - rachunek oszczędnościowy z miesięczną kapitalizacją odsetek prowadzony przez Bank w 

złotych. 
2. Okres trwania Oprocentowania podwyższonego – 3 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia następnego po przystąpieniu przez Posiadacza 

do Oferty Specjalnej. 
3. Oprocentowanie podwyższone – podwyższone oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym, którego wysokość określana jest w ofercie 

skierowanej indywidualnie do Posiadacza przez Bank.  
4. Posiadacz - posiadacz Konta Oszczędnościowego.  
5. Tabela – tabela oprocentowania kont osobistych oraz kont oszczędnościowych dla Klientów indywidualnych w Getin Noble Bank S.A. 
6. Uczestnik – Posiadacz, który przystąpił do Oferty Specjalnej.   

 
III. Przedmiot i zasady Oferty Specjalnej 
1. Oferta Specjalna polega na uzyskaniu przez Posiadacza, po przyjęciu przez niego Oferty Specjalnej, Oprocentowania podwyższonego w Okresie 

trwania Oprocentowania podwyższonego do kwoty objętej Oprocentowaniem podwyższonym.  
2. Wysokość Oprocentowania podwyższonego oraz wysokość kwoty objętej Oprocentowaniem podwyższonym proponowane są Posiadaczowi 

przed przystąpieniem do Oferty Specjalnej oraz określane w potwierdzeniu przystąpienia do Oferty Specjalnej. 
3. Oprocentowanie dla kwoty przekraczającej  kwotę objętą Oprocentowaniem podwyższonym oraz po zakończeniu Okresu trwania Oferty 

Specjalnej jest zgodne z oprocentowaniem wskazanym w pkt 2 Tabeli. 
4. Wypłata odsetek następuje na Konto Oszczędnościowe na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 
5. Uczestnik w Okresie trwania Oprocentowania podwyższonego nie może korzystać z Oferty specjalnej Na nowe środki oraz z podwyższonego 

oprocentowania premiowego w Ofercie Specjalnej Pakiet Korzyści „Mój Bank”. 
 

IV. Reklamacje 
Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w „Regulaminie rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości 
elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, który 
dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronach internetowych Banku: www.getinbank.pl, www.noblebank.pl  
 

V. Postanowienia końcowe 
1. Oferta nie łączy się z Ofertą Specjalną Na nowe środki oraz Pakiet Korzyści – „Mój Bank” w zakresie naliczania oprocentowania premiowego na 

Koncie Oszczędnościowym.  
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Oferty Specjalnej i jej prawidłowy przebieg. 
3. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
4. 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 12 000 zł. 
5. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawna do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 

 

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 

2.651.630.416,89 złotych (wpłacony w całości). Infolinia: 197 97. Opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora. 

http://www.getinbank.pl/
http://www.noblebank.pl/

