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Załącznik do Uchwały Nr 01/VIII/Z/2022  

Zarządu Banku Spółdzielczego w Głubczycach 

z dnia 08 sierpnia 2022 roku 

REGULAMIN PROMOCJI „LOKATY NA NOWE ŚRODKI”  

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH 

§ 1  

ORGANIZATOR, CEL, CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Regulamin określa zasady promocji „Lokaty na nowe środki”, zwanej dalej Lokatą promocyjną. 

2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Głubczycach, ul. Sobieskiego 8, 48-100 Głubczyce, zwany 

dalej Bankiem. 

3. Promocja trwa od dnia 10 sierpnia 2022 roku i może zostać zakończona przez Bank w każdym czasie, bez 

podawania przyczyny. 

§ 2  

WARUNKI UCZETNICTWA 

Z promocji mogą korzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych będące rezydentami bądź 

nierezydentami, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1. Zawrą z Bankiem Umowę lokaty promocyjnej w placówce Banku; 

2. Przeleją lub wpłacą na lokatę promocyjną Nowe Środki; 

3. Zaakceptują treść niniejszego Regulaminu, 

4. Udzielą Bankowi zgody marketingowe na wykorzystanie przez Bank podanych danych teleadresowych w 

celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, 

sms) oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r; 

5. Posiadają w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy. Umowa 

rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego (rachunku oszczędnościowego) może zostać zawarta 

równocześnie z umową lokaty. 

§ 3  

NOWE ŚRODKI 

Zgodnie z § 2 pkt 2 jednym z warunków otwarcia Lokaty promocyjnej jest przelanie lub wpłata do Banku 

nowych środków, które zostaną przeznaczone na założenie lokaty: 

1. NOWE ŚRODKI – to suma dostępnych środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Klienta według 

stanu na moment składania dyspozycji otwarcia Lokaty promocyjnej, stanowiących nadwyżkę ponad Saldo 

początkowe, czyli łączne saldo dostępnych środków Klienta, zgromadzonych na Rachunkach Klienta 

według stanu na koniec dnia 01 sierpnia 2022 roku.  

2. Za RACHUNKI KLIENTA uznaje się prowadzone na jego rzecz przez Bank indywidualne oraz wspólne 

rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe (uwzględnia się 

przy tym saldo środków na lokatach objętych blokadą). 
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§ 4  

ZASADY PROMOCJI 

1. Lokata promocyjna jest oszczędnościową lokatą promocyjną prowadzoną w złotych 

2. Umowa rachunku Lokaty promocyjnej zawierana jest na okres 3- lub 6- miesięcy. 

3. Lokata promocyjna jest lokatą nieodnawialną. Po zakończeniu okresu przechowywania, środki lokaty wraz 

z należnymi odsetkami przekazywane są na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek 

oszczędnościowy Posiadacza rachunku wskazany w umowie lokaty. 

4. Otwarcie rachunku Lokaty promocyjnej jest dostępne wyłącznie w placówkach Banku, i następuje w dniu 

wniesienia środków na rachunek lokaty i zawarciu umowy rachunku lokaty. 

5. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). 

6. Maksymalna kwota lokaty wynosi 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 

7. Klient może założyć tylko jeden rachunek Lokaty promocyjnej. 

8. Środki zgromadzone na rachunku Lokaty promocyjnej oprocentowane są wg stałej stopy procentowej 

wynoszącej 6,00 % w stosunku rocznym. 

9. Odsetki od Lokaty promocyjnej nie podlegają kapitalizacji. Należne odsetki doliczane są do środków lokaty 

po zakończeniu okresu umownego. 

10. W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym środki nie podlegają oprocentowaniu. Od 

naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

11. W umownym okresie przechowywania środków Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających na rachunek 

Lokaty promocyjnej. 

§ 5  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku: 

www.bsglubczyce.pl. 

2. Każdy z uczestników poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

3. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki 

Regulaminu zostaną udostępnione w miejscach wskazanych w ust.1. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie „Regulamin otwierania 

i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Głubczycach” oraz 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Wzór umowy rachunku terminowej „Lokaty na nowe środki” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2022 roku. 

ZARZĄD 

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁUBCZYCACH 

 

 

http://www.bsglubczyce.pl/

