Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/Z/2022 z dnia 24.05.2022r.
Zarządu Banku Spółdzielczego w Bieczu

REGULAMIN PROMOCJI „Lokata SZYBKI ZYSK”
1.

Regulamin określa zasady promocji „Lokata SZYBKI ZYSK”.

2.

Regulamin jest przekazywany Klientowi przed zawarciem Umowy w placówce i jest
dostępny na stronie internetowej www.bsbiecz.pl.

3.

„Lokata SZYBKI ZYSK” jest oszczędnościową lokatą promocyjną prowadzoną w złotych.

4.

Promocja „Lokaty SZYBKI ZYSK” trwa od dnia 1.06.2022r. Promocja może zostać
zakończona przez Bank w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

5.

Posiadaczem rachunku „Lokata SZYBKI ZYSK” może być osoba fizyczna będąca
rezydentem lub nierezydentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
posiada w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek
oszczędnościowy, tym rachunek wspólny.

6.

Umowa rachunku „Lokaty SZYBKI ZYSK” zawierana jest na okres 3 miesięcy.

7.

„Lokata SZYBKI ZYSK” jest lokatą nieodnawialną. Po zakończeniu okresu przechowywania,
środki lokaty wraz z należnymi odsetkami przekazywane są na rachunek oszczędnościowo –
rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy Posiadacza rachunku wskazany w umowie
lokaty.

8.

Otwarcie rachunku lokaty promocyjnej „Lokata SZYBKI ZYSK” jest dostępne zarówno
w placówkach Banku, jak i w bankowości elektronicznej Banku i następuje w dniu
wniesienia środków na rachunek lokaty i zawarciu umowy.

9.

Minimalna kwota „Lokaty SZYBKI ZYSK” wynosi 500 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).

10. Klient może posiadać dowolną ilość rachunków „Lokaty SZYBKI ZYSK”.
11. Środki zgromadzone na rachunku „Lokaty SZYBKI ZYSK” oprocentowane są wg stałej stopy
procentowej wynoszącej :
a) 3,00 % w stosunku rocznym w pierwszym miesiącu lokowania środków,
b) 5,00 % w stosunku rocznym w drugim miesiącu lokowania środków,
c) 7,00 % w stosunku rocznym w trzecim miesiącu lokowania środków;
w trzymiesięcznym okresie zadeklarowania.
12. Odsetki od „Lokaty SZYBKI ZYSK” nie podlegają kapitalizacji. Należne odsetki doliczane są
do środków lokaty po zakończeniu okresu umownego.
13. W przypadku rozwiązania umowy rachunku „Lokaty SZYBKI ZYSK” przed upływem
zadeklarowanego trzymiesięcznego okresu, Posiadaczowi rachunku :
a) nie przysługują odsetki, jeżeli umowa rachunku lokaty zostanie rozwiązana
w pierwszym miesiącu lokowania,
b) przysługują odsetki naliczone za pierwszy miesiąc przechowywania środków, jeżeli
umowa rachunku lokaty zostanie rozwiązana w drugim miesiącu lokowania,
c) przysługują odsetki naliczone za dwa miesiące przechowywania środków, jeżeli
umowa rachunku lokaty zostanie rozwiązana w trzecim miesiącu lokowania,

14. W umownym okresie przechowywania środków Bank nie przyjmuje wpłat
uzupełniających na rachunek „Lokaty SZYBKI ZYSK”.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie „Regulamin
otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku
Spółdzielczym w Bieczu” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
16. Wzór umowy rachunku oszczędnościowej lokaty terminowej „Lokaty SZYBKI ZYSK”
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Bieczu

