
 

Załącznik nr 1  do Uchwały Nr  ……../2023 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Łosicach 

z dnia …….2023 r. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regulamin promocji lokat oszczędnościowych w złotych  

dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Łosicach 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łosice, styczeń 2023r. 
 



Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

§ 1.  

Regulamin promocji określa zasady otwierania i 

prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łosicach 

promocyjnych lokat oszczędnościowych 6 i 12 

miesięcznych w złotych dla osób fizycznych. 

 

§ 2.  

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

 

1) Bank – Bank Spółdzielczy w Łosicach jego 

Oddziały, Filie; 

2) Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, nie 

prowadząca działalności gospodarczej; 

3) rachunek - rachunek bankowy prowadzony 

przez Bank na rzecz posiadacza lokaty; 

4) lokata – rachunek promocyjnej terminowej 

lokaty oszczędnościowej; 

5) Regulamin – Regulamin promocji lokat 

oszczędnościowych w złotych dla osób 

fizycznych w Banku Spółdzielczym w 

Łosicach; 

6) Uczestnik – Klient, który jest osobą fizyczną 

o pełnej zdolności do czynności prawnych, 

który w okresie promocji założy w Banku 

lokatę promocyjną. 

 

Rozdział 2. Warunki Uczestnictwa 

§ 3.  

W promocji może wziąć udział Uczestnik, który w 

okresie wskazanym § 4 założy w Banku lokatę.  

 

Rozdział 3. Czas trwania promocji 

§ 4.  

Promocja trwa od dnia 01.02.2023 roku do dnia 

31.03.2023 roku. 

§ 5.  

Bank zastrzega sobie prawo do skrócenia lub 

wydłużenia okresu trwania promocji. 

§ 6.  

Informacja o skróceniu lub wydłużeniu promocji 

będzie podana do wiadomości w placówkach 

Banku i na stronie internetowej Banku. 

 

Rozdział 4. Zasady promocji 

§ 7.  

1. Okres umowny lokaty wynosi 6 lub 12 

miesięcy; 

2. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000,00 zł. 

(słownie: jeden tysiąc złotych) a maksymalna 1 

000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych), 

z zastrzeżeniem ust. 2; 

3. Jeden klient może otworzyć dowolną ilość 

lokat w okresie trwania promocji, pod 

warunkiem,  że każda lokata będzie nie 

mniejsza niż 1 000,00 zł a łączna kwota 

środków zdeponowanych na lokatach 

promocyjnych odrębnie dla każdego okresu nie 

przekroczy 1 000 000,00 zł;  

4. Środki pieniężne gromadzone na rachunku 

lokat oprocentowane są:  

a) wg stałej stopy procentowej wynoszącej 

5,50% w stosunku rocznym dla lokaty 6-cio 

miesięcznej; 

b) wg zmiennej stopy procentowej wynoszącej 

6,50% w stosunku rocznym dla lokaty 12-to 

miesięcznej. 

5. Lokaty mają charakter nieodnawialny, z 

zastrzeżeniem ust. 6, 

6. Lokata może zostać odnowiona na kolejny 

okres, zgodnie z dyspozycją Klienta, z 

oprocentowaniem obowiązującym w dniu 

odnowienia lokaty, zgodnie ze standardową 

ofertą Banku.   

7. Bank do otwartej lokaty nie przyjmuje wpłat 

uzupełniających. 

8. Wypłata całości lub części środków w trakcie 

trwania lokaty oznacza jej zerwanie. 

9. W przypadku wycofania (zerwania) lokaty 

przed upływem okresu umownego Bank nie 

nalicza oprocentowania.  

 

Rozdział 5. Reklamacje 

§ 8.  

1. Uczestnik może zgłosić reklamację dotyczącą 

promocji: 

1) Pocztą, korespondencyjnie, na adres 

Banku: 08-200 Łosice, ul. Bialska 6; 

2) telefonicznie, faksem lub pocztą 

elektroniczną (dane kontaktowe dostępne 

są na stronie internetowej Banku); 

3) za pomocą systemu bankowości 

internetowej; 

4) w placówkach Banku w formie ustnej lub 

pisemnej. Jeżeli zawiadomienie składane 

jest w formie pisemnej, Posiadacz 

rachunku otrzymuje kopię złożonego 

zawiadomienia z odnotowaną datą i 

godziną przyjęcia. 

2. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację 

niezwłocznie, jednak nie później niż w 

terminie 30 dni od jej otrzymania. W 

przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie 

będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na 

złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym 

na piśmie Posiadacza rachunku, wskazując 

jednocześnie przyczynę opóźnienia i 

okoliczności, które muszą zostać ustalone dla 

rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin 

jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który 

nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia 

złożenia reklamacji.  

3. W związku z rozpatrywaną reklamacją, Bank 

może zwrócić się do Posiadacza rachunku o 

dostarczenie dodatkowych informacji oraz 

posiadanej przez Posiadacza dokumentacji 

składanej reklamacji. 

4. Bank poinformuje Posiadacza rachunku o 

rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej 
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lub za pomocą innego trwałego nośnika 

informacji. Informacja może być również 

przekazana na adres poczty elektronicznej 

wyłącznie na wniosek Posiadacza rachunku.  

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe 

§ 9.  

Regulamin stanowi jedyny dokument określający 

zasady promocji. Wszelkie materiały promocyjno-

reklamowe mają wyłącznie charakter 

informacyjny. 

§ 10.  

Treść Regulaminu jest dostępna: 

1) na stronie internetowej Banku; 

2) w placówkach Banku; 

§ 11.  

Bank zastrzega sobie możliwość zmiany 

Regulaminu, jeśli nie wpłynie ona na pogorszenie 

jakości usług świadczonych na rzecz Uczestnika w 

ramach niniejszej promocji. 

§ 12.  

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych 

Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

Umowy rachunku lokaty i Regulaminu otwierania i 

prowadzenia rachunków bankowych dla osób 

fizycznych. 


