
 
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie  

nr 73/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. 

 

Regulamin lokaty promocyjnej „DOBRA LOKATA” w PLN  

w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie 

§ 1. 

Organizator, cel oraz czas trwania promocji 

1. „Regulamin lokaty promocyjnej „DOBRA LOKATA” w PLN w Banku Spółdzielczym  

w Nałęczowie”, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady prowadzenia depozytu 

„DOBRA LOKATA” 

2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów 

którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do 

rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000073899, NIP 716-00-18-254, REGON 

000501682. 

3. Celem wprowadzenia lokaty promocyjnej jest propagowanie oszczędzania wśród Klientów 

Banku. 

4. Promocja trwa od 1.07.2022r. do 30.09.2022r.  

§ 2. 

Warunki uczestnictwa 

1. Z promocji mogą korzystać zarówno osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych 

będący rezydentami bądź nierezydentami jak i klienci instytucjonalni. Oferta skierowane jest do 

Klientów którzy korzystają już z usług Banku Spółdzielczego w Nałęczowie oraz nowych 

Klientów. 

2. Otwarcie rachunku lokaty następuje w dowolnej placówce Banku w dniu wniesienia wpłaty, po 

podpisaniu odpowiednio Umowy ramowej o prowadzenie rachunków oszczędnościowych lokat 

terminowych w przypadku osób fizycznych albo Umowy ramowej w zakresie rachunku bieżącego 

oraz produktów bankowych w przypadku Klienta instytucjonalnego oraz Potwierdzenia otwarcia 

oszczędnościowej  lokaty terminowej DOBRA LOKATA w PLN przez Posiadacza lokaty. 

3. Klienci korzystający z bankowości internetowej mogą założyć samodzielnie lokatę promocyjną 

po zaakceptowaniu „Regulaminu lokaty promocyjnej DOBRA LOKATA w PLN w Banku 

Spółdzielczym w Nałęczowie”. 

4. Potwierdzeniem otwarcia lokaty w bakowości internetowej jest informacja umieszczona na 

wyciągu z rachunku, z którego lokata została założona. 

5. Regulamin przekazywany jest Klientowi przed zawarciem Umowy. 

§ 3. 

Zasady promocji 



1. DOBRA LOKATA otwarta w okresie promocji oprocentowana jest według stałej stopy 

procentowej określonej w Tabeli oprocentowania środków pieniężnych złotowych i walutowych 

w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie. 

2. Minimalna kwota lokaty promocyjnej DOBRA LOKATA wynosi 2 000 PLN (dwa  tysiące 

złotych). 

3. Okres utrzymania lokaty określa Tabela oprocentowania. 

4. DOBRA LOKATA otwierana w okresie promocji jest lokatą nieodnawialną. Po upływie okresu 

umownego kapitał wraz z odsetkami zostanie przeksięgowany: 

a) na rachunek prowadzony w Banku wskazany przez Klienta w Potwierdzeniu otwarcia lokaty – 

dotyczy Klientów posiadających w Banku rachunek płatniczy; 

a) na rachunek prowadzony w innym Banku wskazany przez Klienta w Potwierdzeniu otwarcia 

lokaty – dotyczy Klientów posiadających rachunek  w innym Banku;  

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

płatniczego. 

5. Naliczenie i dopisanie odsetek od lokaty nastąpi ostatniego dnia okresu umownego, a w 

przypadku, gdy termin ten przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, 

termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. 

6. W przypadku zerwania lokaty w trakcie trwania okresu umownego Bank nie naliczy odsetek. 

7. W okresie umownym przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank nie przyjmuje wpłat 

uzupełniających oraz nie dokonuje częściowych wypłat. 

8. W sytuacji gdy dzień terminu zapadania lokaty przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od 

pracy lub na sobotę, to za dzień dostępności środków oraz odsetek z lokaty uznaje się następy 

dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. 

 

§ 4. 

Postanowienia końcowe 

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

www.bsnaleczow.pl. 

2. Każdy Uczestnik Promocji poprzez przystąpienie do promocji akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie odpowiednio 

„Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku 

Spółdzielczym w Nałęczowie” albo „Regulamin  otwierania  i  prowadzenia  rachunków  

bankowych dla  klientów  instytucjonalnych  w  Banku  Spółdzielczym  w  Nałęczowie”. 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nałęczowie 

 

 

Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2022 r. 

 

http://www.bsnaleczow.pl/

