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Bank Spółdzielczy w Gniewie   

 

Regulamin Promocji „ Lokata na Nowe Środki” 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady promocji „ Lokata na Nowe Środki” (Regulamin), zwanej dalej lokatą. 
2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Gniewie z siedzibą w Gniewie, przy ulicy Plac 

Grunwaldzki 26, 83-140 Gniew, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr: KRS 0000080592, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział 

Gospodarczy, posiadający NIP 5930102447, Regon 000496194 („Organizator” lub „Bank“).  

3. Promocja organizowana jest przez Bank na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących 

przepisów prawa polskiego.  

4. Promocja trwa od dnia 30.01.2023r. do dnia 31.03.2023r. 

5. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz zakończenia 

Promocji przed terminem jej obowiązywania określonym w pkt 4 z zachowaniem praw nabytych 

przez Uczestnika Promocji. Bank może również podjąć decyzję o przedłużeniu okresu trwania 

Promocji. 

6. W zakresie użytych określeń, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, 

zastosowanie mają definicje zawarte w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia 

rachunków bankowych dla klientów indywidualnych“.  

 

 

Rozdział 2 

Definicja „ Nowych Środków” 

 

 

1. „Nowe Środki” stanowią nadwyżkę sumy środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach 

Uczestnika  (rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, 

lokatach terminowych, w tym również wspólnych prowadzonych w złotych polskich przez Bank,  

w stosunku do środków pieniężnych wyznaczonych na koniec dnia bazowego czyli 27.01.2023r. 

2. W przypadku zawartych umów rachunków wspólnych, do wyliczania salda na dzień bazowy 

przyjmuje się 100% salda rachunku dla każdego ze współposiadaczy. 

 

Rozdział 3 

Zasady Promocji 

 

1. Lokata na „ Nowe Środki” prowadzona jest w walucie PLN. 

2. Lokata przyjmowana jest na okres 3 miesięcy. 

3. Oprocentowanie lokaty jest stałe i wynosi 5,0%. 

4. Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umowy. 
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5. W przypadku likwidacji lokaty przed terminem odsetki nie zostaną naliczone. 

6. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000,00 zł. 

7. Kwota maksymalna lokaty wynosi 100 000,00 zł. 

8. W okresie przystąpienia do Promocji, Uczestnik może otworzyć wyłącznie jedną Lokatę. 
9. Uczestnikiem Promocji może zostać klient indywidualny, posiadający pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

10. Odsetki od lokaty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od 

naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Lokata odnawia się na kolejny okres depozytowy na warunkach standardowych obowiązujących  

w Banku w dniu odnowienia Lokaty. Uczestnik może w dowolnym momencie trwania umowy,  

w siedzibie Organizatora złożyć dyspozycję dotyczącą kapitału i odsetek.  

 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. Zasady składania reklamacji wskazane zostały w Regulaminie świadczenia usług w zakresie 

prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Klauzula informacyjna 

Organizatora o zasadach przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa oraz dokumenty dotyczące poszczególnych produktów i usług objętych 

tą Promocją, m.in.: - Umowa ramowa, - Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia 

rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, - Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi 

bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów indywidualnych,  

4. Regulamin dostępny jest w Banku Spółdzielczym w Gniewie, siedzibie Organizatora (w dni robocze 

w godzinach otwarcia danej placówki) oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: 

www.bsgniew.pl 


