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ORGANIZATOR, CEL ORAZ CZAS TRWANIA PROMOCJI  

 
§ 1  

1. Regulamin określa zasady przeprowadzania promocji „Lokaty Wiosennej” oraz „Lokaty 
internetowej Wiosennej”.  

2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Brańsku, ul. Kościuszki 2A, 17-120 
Brańsk, zwany dalej Bankiem.  

3. Promocja trwa od dnia 16.05.2022r. do dnia 30.06.2022r.  
 

WARUNKI UCZESTNICTWA  
§ 2 

1. Z promocji mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności 
prawnych będące rezydentami bądź nierezydentami.  

2. „Lokata Wiosenna” oraz „Lokata internetowa Wiosenna” prowadzona jest w złotych.  
3. Posiadaczem „Lokaty Wiosennej” może być osoba fizyczna będąca rezydentem lub 

nierezydentem posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
4. Posiadaczem „Lokaty internetowej Wiosennej” może być osoba fizyczna będąca rezydentem 

lub nierezydentem posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z 
Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bankowego z dostępem do usługi bankowości 
elektronicznej eBankNet. 

5. „Lokata Wiosenna” przyjmowana jest na okres 4, 6 i 9 miesięczny. 
6. „Lokata internetowa Wiosenna” przyjmowana jest na okres 6 i 9 miesięczny. 
7. Oprocentowanie lokaty promocyjnej określone jest w „Tabeli oprocentowania produktów 

bankowych w Banku Spółdzielczym w Brańsku”. 
8. Otwarcie rachunku „Lokaty Wiosennej” następuje w placówce Banku w dniu wniesienia 

wpłaty, po podpisaniu umowy otwarcia lokaty przez osobę występującą o otwarcie lokaty, 
natomiast otwarcie „Lokaty internetowej Wiosennej” następuje za pośrednictwem systemu 
bankowości elektronicznej eBankNet.  

9. Regulamin jest przekazywany Klientowi przed zawarciem Umowy. 
 

ZASADY PROMOCJI  
§ 3  

1. „Lokata Wiosenna” oraz „Lokata internetowa Wiosenna” otwarta w okresie promocyjnym 
oprocentowana jest według stałej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.  

2. „Lokata Wiosenna” oraz „Lokata internetowa Wiosenna” prowadzona jest w złotych. 
3. Minimalna kwota „Lokaty Wiosennej” oraz „Lokaty internetowej Wiosennej” wynosi 

1 000,00 PLN. 
4. Maksymalna kwota jednej „Lokaty Wiosennej” 4-miesięcznej lub suma kilku lokat wynosi 

50 000,00 PLN.  
5. „Lokata Wiosenna” oraz „Lokata internetowa Wiosenna” jest nieodnawialna. 
6. Po upływie okresu umownego kapitał oraz odsetki zostaną: 

a) przeksięgowane na rachunek podstawowy prowadzony w Banku – dotyczy Klientów 
posiadających w Banku rachunek płatniczy; 

b) przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany – dotyczy Klientów nieposiadających 
w Banku rachunku płatniczego.    

7. W przypadku zerwania lokaty w trakcie trwania okresu umownego Bank nie nalicza odsetek. 



8. W umownym okresie przechowywania środków Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających 
na lokatę. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
§ 4  

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. 

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 maja 2022 roku. 
 
 

Zarząd 
    Banku Spółdzielczego w Brańsku 

http://www.bsbransk.pl/

