
 

 
 
 
 

Regulamin promocji 
„Lokata BS” 

 
 
 
 

ORGANIZATOR, CEL ORAZ CZAS TRWANIA PROMOCJI 
 

§ 1 
1. Regulamin określa zasady przeprowadzania promocji „Lokaty BS”, zwanej dalej Lokatą. 
2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej, 

ul. Kolejowa 14, 22-680 Lubycza Królewska, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie 
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000126652, posiadający numer identyfikacyjny NIP 921 000 39 66, 
zwany dalej Bankiem. 

3. Promocja trwa od dnia 08 sierpnia 2022 r. O terminie końca trwania promocji Bank 
poinformuje na swojej stronie internetowej www.bslubycza.pl. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
§ 2 

Z promocji mogą korzystać osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych będące 
rezydentami, które spełnią łącznie następujące warunki: 

1) zawrą z Bankiem Umowę Lokaty w placówce Banku, 
2) przeleją lub wpłacą na Lokatę środki pieniężne – z uwzględnieniem minimalnej kwoty 

Lokaty, która wynosi 2 000 PLN, 
3) zaakceptują treść niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3 

1. Nowe Środki to nadwyżka środków pieniężnych ulokowanych przez Posiadacza na 
rachunkach depozytowych w dniu poprzedzającym dzień wpływu środków na Lokatę, 
w stosunku do stanu środków pieniężnych na tych rachunkach na dzień 15.07.2022 r., 
powiększona o bieżące wpływy na rachunki depozytowe w dniu założenia Lokaty 
i deponowaną gotówkę. W przypadku rachunków wspólnych – nowe środki zostaną 
obliczone dla każdego ze współposiadaczy osobno i zostanie wybrana najniższa z nich. 

2. Rachunki depozytowe to indywidualne albo wspólne: rachunki oszczędnościowe, 
rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe lub rachunki lokat terminowych w złotych. 

 
 



ZASADY PROMOCJI 
 

§ 4 
1. „Lokata BS” prowadzona jest w złotych. 
2. Lokata przyjmowana jest na okres 6 i 12 miesięcy. 
3. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i w skali roku wynosi: 

1) dla okresu umownego 6 miesięcy – 6,30%, 
2) dla okresu umownego 12 miesięcy – 7,00%. 

4. „Lokata BS” jest nieodnawialna. Oznacza to, że po zakończeniu okresu umownego 
kapitał wraz z naliczonymi odsetkami zostanie przeksięgowany na wskazany 
w potwierdzeniu rachunek, a w przypadku jego braku, na konto nieoprocentowane. 

5. Otwarcie Lokaty następuje w placówce Banku w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu 
Umowy ramowej i wydaniu potwierdzenia zawarcia umowy Lokaty przez osobę 
występującą o otwarcie Lokaty. 

6. Minimalna kwota Lokaty wynosi 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych, 00/100). 
7. Odsetki od Lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego. 
8. W przypadku zerwania Lokaty w trakcie trwania okresu umownego Bank nie nalicza 

odsetek. 
9. W umownym okresie przechowywania środków Bank nie przyjmuje wpłat 

uzupełniających na Lokatę. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 5 
1. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej 

www.bslubycza.pl. 
2. Każdy z uczestników promocji poprzez przystąpienie do promocji akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu. 
3. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione 

warunki Regulaminu zostaną udostępnione w miejscach wskazanych w ust. 1. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie „Regulamin 

świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 
indywidualnych”, obowiązujące w Banku zasady składania i rozpatrywania skarg 
i reklamacji oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 08 sierpnia 2022 roku.  


