Załącznik nr 1 do Uchwały nr 57/Z/2022 z dnia 26.10.2022r.
Zarządu Banku Spółdzielczego w Bieczu

REGULAMIN PROMOCJI „Lokata ZOSTAŃ NA ROK”
1.

Regulamin określa zasady promocji „Lokata ZOSTAŃ NA ROK”.

2.

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

3.

„Lokata ZOSTAŃ NA ROK” jest oszczędnościową lokatą promocyjną prowadzoną
w złotych.

4.

Promocja może zostać zakończona przez Bank w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

5.

Posiadaczem rachunku „Lokaty ZOSTAŃ NA ROK” może być osoba fizyczna będąca
rezydentem lub nierezydentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

6.

Umowa rachunku „Lokaty ZOSTAŃ NA ROK ” zawierana jest na okres 12 miesięcy.

7.

„Lokata ZOSTAŃ NA ROK” jest lokatą odnawialną, co oznacza, że w przypadku nie podjęcia
środków z rachunku lokaty w dniu następnym po upływie okresu zadeklarowanego,
umowa rachunku promocyjnej terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata ZOSTAŃ NA
ROK” zostaje przedłużona na następny, identyczny jak pierwotny dwunastomiesięczny
okres.
Za początek kolejnego okresu zadeklarowania, przyjmuje się następny dzień po upływie
poprzedniego okresu zadeklarowania. Dotyczy to także okresów kolejnych.

8.

Otwarcie rachunku lokaty promocyjnej „Lokata ZOSTAŃ NA ROK” 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 ZOSTAŃ NA ROK” wynosi 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc
złotych 00/100).

10. Klient może posiadać dowolną ilość rachunków „Lokaty ZOSTAŃ NA ROK”.
11. Środki zgromadzone na rachunku „Lokaty ZOSTAŃ NA ROK” oprocentowane są wg stałej
stopy procentowej wynoszącej :
a) 6,65 % w stosunku rocznym, dla Klientów posiadających w Banku rachunek
oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy,
b) 6,00 % w stosunku rocznym, dla pozostałych Klientów,
w pierwszym 12 miesięcznym okresie zadeklarowania.
12. Środki zgromadzone na rachunku lokaty w następnym i kolejnych okresach
obowiązywania umowy, oprocentowane są wg standardowej stopy procentowej,
obowiązującej w Banku dla rachunków dwunastomiesięcznych lokat oszczędnościowych,
w pierwszym dniu kolejnego dwunastomiesięcznego okresu, na który została przedłużona
umowa.
13. Umowa rachunku „Lokaty ZOSTAŃ NA ROK” z oprocentowaniem w wysokości 6,65 %
może zostać zawarta nie wcześniej niż w dniu zawarcia przez Klienta umowy rachunku
oszczędnościowo – rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego.
14. Odsetki od „Lokaty ZOSTAŃ NA ROK” nie podlegają kapitalizacji. Należne odsetki
doliczane są do środków lokaty po zakończeniu pierwotnego dwunastomiesięcznego

okresu umownego, a także po upływie kolejnych dwunastomiesięcznych okresów, na jaki
umowa została przedłużona.
15. W przypadku rozwiązania umowy rachunku „Lokaty ZOSTAŃ NA ROK” przed upływem
zadeklarowanego terminu pierwotnego, Bank nie nalicza odsetek. To samo dotyczy
odsetek za kolejne dwunastomiesięczne okresy na jaki została przedłużona umowa.
16. W umownym okresie przechowywania środków Bank nie przyjmuje wpłat
uzupełniających na rachunek „Lokaty ZOSTAŃ NA ROK”.
17. Rozwiązanie przez Posiadacza rachunku umowy rachunku oszczędnościowo –
rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego w pierwszym zadeklarowanym okresie
przechowywania środków, skutkuje obniżeniem oprocentowania środków
zgromadzonych na rachunku „Lokaty ZOSTAŃ NA ROK” do wysokości określonej
w pkt. 11 ppkt b) Regulaminu.
18. 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.
19. Wzór umowy rachunku oszczędnościowej lokaty terminowej „Lokata ZOSTAŃ NA ROK”
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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