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REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ „LOKATA NA NOWY ROK”  

W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

 

 

Rozdział 1. Postanowienia Ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin lokaty oszczędnościowej „LOKATA NA NOWY ROK” w złotych dla osób 

fizycznych, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich Bank Spółdzielczy  

w Andrespolu prowadzi rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej „LOKATA NA 

NOWY ROK” dla osób fizycznych w złotych. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie „Regulamin 

otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” oraz powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny i Prawo bankowe. 

3. Posiadaczami lokaty „LOKATA NA NOWY ROK” mogą być wyłącznie osoby fizyczne 

posiadające zdolność do czynności prawnych będące rezydentami. 

4. Bank nie dopuszcza możliwości otwarcia lokaty „LOKATA NA NOWY ROK” drogą 

korespondencyjną. 

5. Bank nie dopuszcza możliwości otwarcia lokaty „LOKATA NA NOWY ROK” osobom 

małoletnim. 

6. Warunkiem otwarcia lokaty jest akceptacja Regulaminu, która obejmuje także: 

a) wyrażenie zgody na komunikację z Bankiem w formie elektronicznej o treści 

wskazanej w § 8 Regulaminu; 

b) wyrażenie zgody przez Posiadacza rachunku na przetwarzanie danych osobowych  

w celach marketingowych produktów i usług Banku o treści wskazanej  

w § 9 Regulaminu. 

7. Okres promocji i zasady jego zmiany określone są w §7 Regulaminu. 

8. Okres trwania lokaty wynosi 4 miesiące. 

 

Rozdział 2. Założenie lokaty „LOKATA NA NOWY ROK” 

 

§ 2. 

1. Posiadaczem lokaty „LOKATA NA NOWY ROK” może być osoba fizyczna posiadająca 

w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w ramach Umowy o Pakiet 

Standardowy/Prestiżowy/Młodzieżowy z zastrzeżeniem § 1 ust. 5. 

2. Otwarcie rachunku lokaty „LOKATA NA NOWY ROK” następuje w placówce Banku  

w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu przez osobę występującą o otwarcie lokaty 

„LOKATA NA NOWY ROK”, zwaną dalej Posiadaczem rachunku, dokumentu: 

„Potwierdzenie otwarcia lokaty oszczędnościowej „LOKATA NA NOWY ROK” 

w złotych” lub złożenia dyspozycji otwarcia lokaty za pośrednictwem systemu bankowości 

elektronicznej.  

 

Rozdział 3. Oprocentowanie 

§ 3. 

1. Lokata „LOKATA NA NOWY ROK” oprocentowana jest według stałej stopy 

procentowej, określanej w stosunku rocznym, publikowanej na stronie internetowej 

www.bs-andrespol.pl w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych”, w zakładce 

„E-Dokumenty”. 



2. Odsetki naliczane są od dnia wpłaty na rachunek lokaty „LOKATA NA NOWY ROK” 

do dnia kończącego okres umowny lokaty włącznie. 

3. Oprocentowanie lokaty jest stałe. 

4. Lokata „LOKATA NA NOWY ROK” zawierana jest na okres 4 miesięcy. 

5. Lokata „LOKATA NA NOWY ROK” jest nieodnawialna. 

6. Minimalna kwota lokaty „LOKATA NA NOWY ROK” wynosi 1 000 PLN (jeden tysiąc 

złotych). 

7. Maksymalna kwota lokaty „LOKATA NA NOWY ROK” wynosi 230 000,00 PLN 

(dwieście trzydzieści tysięcy PLN). 

8. Posiadacz rachunku może założyć tylko jedną lokatę. 

§ 4. 

Do obliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty 

„LOKATA NA NOWY ROK” przyjmuje się, że rok liczy 365 dni 

 

Rozdział 4. Dysponowanie środkami 

§ 5. 

1. Przyjmując środki na lokatę „LOKATA NA NOWY ROK” Bank zobowiązuje się 

wobec Klienta do przechowywania jego środków pieniężnych przez zadeklarowany okres 

i wypłacania mu odsetek na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. W przypadku założenia lokaty w placówce Banku, potwierdzeniem otwarcia lokaty jest 

„Potwierdzenie otwarcia lokaty oszczędnościowej „LOKATA NA NOWY ROK” 

w złotych” zaś w przypadku założenia lokaty w systemie bankowości elektronicznej, 

potwierdzeniem otwarcia lokaty jest informacja zamieszczona na wyciągu. 

3. W umownym okresie przechowywania środków na rachunku lokaty „LOKATA NA 

NOWY ROK” Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych 

wypłat. 

4. Każda wypłata środków z lokaty „LOKATA NA NOWY ROK” w trakcie trwania 

okresu umownego stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty „LOKATA NA 

NOWY ROK” oraz jej zerwanie. 

5. Zerwanie lokaty „LOKATA NA NOWY ROK” skutkuje naliczeniem przez Bank, od 

kwoty lokaty, odsetek w wysokości 0,00% w stosunku rocznym.  

6. Kapitał wraz z odsetkami po upływie okresu umownego lub w przypadku wcześniejszej 

likwidacji lokaty „LOKATA NA NOWY ROK” zgodnie z dyspozycją Posiadacza 

rachunku może być przelany na wskazany rachunek bankowy lub wypłacony 

Posiadaczowi rachunku w gotówce. 

7. Gdy koniec okresu umownego przypada w dniu wolnym od pracy, to koniec okresu 

umownego przesuwa się na pierwszy dzień roboczy Banku po tym dniu. 

8. Po upływie zadeklarowanego okresu lub wcześniejszym zerwaniu lokaty kapitał wraz  

z odsetkami zostanie przekazany na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Posiadacza 

rachunku. 

§ 6. 

Bank nie dopuszcza możliwości dokonania przeniesienia praw Posiadacza rachunku do lokaty 

„LOKATA NA NOWY ROK” na rzecz innej osoby (cesja). 

       

§ 7. 

1. Okres zawierania umowy o lokatę oszczędnościową „LOKATA NA NOWY ROK” 

ustala się od dnia 19.12.2022 r. do dnia 16.01.2023 r. 
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2. Zarząd Banku zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu zakładania 

lokaty „LOKATA NA NOWY ROK”. Decyzja w przedmiotowej sprawie będzie 

podjęta stosowną uchwałą Zarządu Banku. Informacja o podjętej Uchwale Zarządu 

zostanie opublikowana w sposób ogólnie przyjęty, w szczególności na stronach 

internetowych Banku, nie później niż w terminie 3 dni przed datą zakończenia promocji. 

 

§ 8. 

Wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu obejmuje również zgodę na komunikację  

z Bankiem w formie elektronicznej o następującej treści: 

1. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji o zmianach w Regulaminie, Taryfie opłat  

i prowizji, Tabeli oprocentowania oraz innych informacji wynikających z obowiązków 

informacyjnych w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu E-DOKUMENTY, 

posiadającej cechy trwałego nośnika informacji. 

2. Korespondencję o której mowa w ust. 1 proszę kierować na mój adres e-mail i/lub telefon, 

które zostały wskazane w Informacji o Kliencie, a w przypadku korzystania przeze mnie  

z usługi bankowości elektronicznej, dodatkowo poprzez usługę bankowości 

elektronicznej. 

3. W przypadku wycofania zgody na przekazywanie informacji zawartych w ust. 1, formie 

elektronicznej, za pośrednictwem systemu E-DOKUMENTY, posiadającej cechy 

trwałego nośnika,  informacje te będą przekazywane przez Bank w formie papierowej, za 

pośrednictwem usług pocztowych, na krajowy adres korespondencyjny wskazany  

w Informacji o Kliencie. 

 

§ 9. 

Wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu obejmuje również wyrażenie na przetwarzanie 

danych osobowych w celach marketingowych produktów i usług Banku o następującej treści: 

 

1. Zgadzam się, aby Bank Spółdzielczy w Andrespolu przetwarzał moje dane osobowe  

w celu marketingu swoich produktów i usług. 

2. Zgadzam się, aby Bank Spółdzielczy w Andrespolu przekazywał mi elektronicznie  

i telefonicznie informacje marketingowe i handlowe, w tym e-mailem, SMS-em,  

w bankowości internetowej i mobilnej oraz za pomocą automatycznych systemów 

przekazywania informacji. 

 

Każda z wyżej wyrażonych zgód może być przeze mnie w dowolnym momencie cofnięta, bez 

jakichkolwiek konsekwencji. Wycofanie zgody nie wpływa na dotychczasowe przetwarzanie 

moich danych (sprzed wycofania zgody). 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 19.12.2022 r. 


