
Załącznik  
do Uchwały  Nr 60/B/2022 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku  
 z dnia 11.08.2022r. 

 
Tekst jednolity uwzględniający zmiany 

wprowadzone uchwałą: 
        74/B/2022 z 22.09.2022r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Regulamin lokaty promocyjnej  
„Lokata na Nowe Środki” 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brańsk, 2022r. 



 

ORGANIZATOR, CEL ORAZ CZAS TRWANIA PROMOCJI 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzania promocji „Lokata na Nowe środki”, zwanej dalej Lokatą.  
2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Brańsku, ul. Kościuszki 2A, 17-120 Brańsk zwany dalej 

Bankiem.  
3. Promocja trwa od dnia 16 sierpnia 2022r. do dnia 31 października 2022r.  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§ 2 

1. Z promocji mogą korzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych będące rezydentami bądź 
nierezydentami, które spełnią łącznie następujące warunki:  
1) zawrą z Bankiem umowę otwarcia lokaty w Placówce Banku,  
2) przeleją lub wpłacą na lokatę promocyjną Nowe Środki – z uwzględnieniem minimalnej kwoty lokaty, która 

wynosi 5 000 PLN, 
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. (Dz. U. 2019 r., poz. 
123). 

2. Jeśli w trakcie trwania lokaty promocyjnej zgody marketingowe zostaną wycofane, nie zmienia to 
oprocentowania lokaty.  

NOWE ŚRODKI 

§ 3 

Nowe Środki to nadwyżka środków pieniężnych ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do 
Klienta rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, lokatach terminowych prowadzonych 
w PLN według stanu na 31 lipca 2022r., powiększona o bieżące wpływy na te rachunki w dniu założenia lokaty. 

ZASADY PROMOCJI 

§ 4 

1. „Lokata na Nowe Środki” prowadzona jest w złotych.  
2. Lokata przyjmowana jest na okres 6 miesięczny.  
3. Oprocentowanie lokaty jest stałe i w skali roku wynosi 6,60%.  
4. „Lokata na Nowe Środki” jest nieodnawialna. Oznacza to, że po zakończeniu okresu umownego kapitał wraz z 

naliczonymi odsetkami zostanie przeksięgowany na rachunek podstawowy prowadzony w Banku, a w przypadku 
jego braku, na rachunek nieoprocentowany.  

5. Otwarcie lokaty promocyjnej następuje w placówce Banku w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu umowy 
otwarcia lokaty „Lokata na Nowe Środki” przez osobę występującą o otwarcie lokaty.  

6. Minimalna kwota Lokaty wynosi 5 000 PLN (pięć tysiąc złotych 00/100).  
7. Odsetki od Lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.  
8. W przypadku zerwania Lokaty w trakcie trwania okresu umownego Bank nie nalicza odsetek.  
9. W umownym okresie przechowywania środków Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających na Lokatę. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5 

1. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bsbransk.pl.   
2. Każdy z uczestników Promocji poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.  

http://www.bsbransk.pl/


3. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w tym związanych z wydłużeniem 
lub skróceniem promocji. 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” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2022 roku.   ……………………………………………….  

Podpis Klienta 


