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REGULAMIN LOKATY PROMOCYJNEJ „NA NOWE ŚRODKI”  
 

 6 – MIESIĘCZNA 
 

 
Organizator Promocji. Okres obowiązywania Promocji 

 
§ 1. 

 
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji „Lokata na Nowe Środki”, zwanej dalej lokatą. 

2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Otmuchowie , 48-385 Otmuchów, przy  ul. Rynek 
1B, którego dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem  
KRS 0000117880, NIP 753-10-06-631, REGON 000504344 , (dalej „Bank” lub „Organizator”). 

3.    Promocja trwa od dnia 19 września  2022 r. do dnia 31 grudnia  2022r. 

4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia 
Promocji przed terminem jej obowiązywania określonym w § 1 ust. 3,  z zachowaniem praw nabytych 
przez Uczestnika Promocji. Bank może również podjąć decyzję o przedłużeniu okresu trwania 
promocji.

 
Uczestnicy Promocji 

                                                           
                                                         § 2. 

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

2. Promocja jest skierowana dla klientów indywidualnych, którzy w okresie Promocji spełnią   
łącznie następujące warunki: 

1) zawrą z bankiem umowę  terminowej lokaty oszczędnościowej  w Placówce Banku; 

2) dokonają wpłaty lub przelewu środków na lokatę promocyjną „Lokatę na Nowe Środki”; 

3) zaakceptują treść niniejszego Regulaminu. 

 

Definicja „Nowych Środków” 

                                                                 § 3 

  „Nowe Środki”, pod pojęciem których Bank przyjmuje nadwyżkę środków pieniężnych ulokowanych 

przez klienta w Banku w dniu wpływu środków na lokatę, w stosunku do stanu środków pieniężnych 

na należących do niego lub jego współmałżonka rachunkach prowadzonych w złotych polskich według 

stanu na 31.08.2022r. 

     

Zasady Promocji 
                                                                               
                                                                               § 4 
 
1. „Lokata na Nowe Środki” prowadzona jest w walucie PLN.    

2. Lokata przyjmowana jest na okres 6-miesięczny. 
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3. Oprocentowanie lokaty jest stałe i wynosi 8,00% w stosunku rocznym.    

4. Otwarcie lokaty promocyjnej następuje w placówce Banku w dniu wniesienia wpłaty, po 
podpisaniu umowy  terminowej lokaty oszczędnościowej . 

5. W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na rachunku lokaty Bank nie 
przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat.    

6. Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego. 

7. Lokata ma charakter odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego, lokata jest 
automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny z oprocentowaniem obowiązującym  dla 
Lokaty Terminowej „Standard” na okres 6-miesięczny, zgodnie  z Tabelą oprocentowania 
produktów depozytowych na dzień odnowienia lokaty. 

8. W przypadku zerwania lokaty w trakcie trwania okresu umownego Bank naliczy odsetki w 
wysokości połowy stawki oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach a’vista od 
kwoty lokaty.                                          

 
Reklamacje 

 
§ 5. 

 
1. Posiadacz lokaty może zgłosić reklamację, dotyczącą usług świadczonych przez Bank  

w następującym trybie: 

1) pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku:  48-385 Otmuchów,  
ul. Rynek 1B; 

2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie 
internetowej Banku); 

3) za pomocą systemu bankowości internetowej; 
4) pisemnie lub ustnie w placówce Banku.  

 
2. Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w postaci papierowej lub  

za pomocą innego trwałego nośnika informacji. 

3. Odpowiedź, o której mowa w ust. 2 może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie  
na wniosek Posiadacza lokaty. 

4. Bank udziela odpowiedzi, o której mowa w ust. 2 bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż  
w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. 

5. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje 
Posiadacza lokaty o: 

1) przyczynie opóźnienia; 
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone; 
3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi. 

 
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia 

odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.  

7. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Posiadacza lokaty, treść 
odpowiedzi, będzie zawierać również pouczenie o możliwości: 

1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli podmiot rynku finansowego 
przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania; 

2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu 
polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką 
możliwość; wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; 

3) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien 
być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy. 
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                                                   Postanowienia końcowe 

                                                                       § 6. 

1.   Zasady Promocji dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 
      www.bsotmuchow.pl. 
2.    Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w tym związanych z 
wydłużeniem lub skróceniem promocji. 

3. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w miejscach wskazanych w ust. 1. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie „Regulamin lokaty  
oszczędnościowej Standard w złotych i w walutach obcych wymienialnych” oraz „Ogólne warunki  
otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie rachunków bankowych dla osób  
fizycznych”. 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                 ………………………………….. 

                                                                                                               Zarząd Banku Spółdzielczego  w   

                                                                                                                                          Otmuchowie                   

 

http://www.bsotmuchow.pl/

