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Zarządu Banku Spółdzielczego w Augustowie 
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REGULAMIN PROMOCJI 

„LOKATA NA NOWE ŚRODKI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Augustów, wrzesień 2022 r.  

  



                                                                                          

2 

 

ORGANIZATOR, CEL ORAZ CZAS TRWANIA PROMOCJI 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzania promocji „Lokaty na nowe środki”, zwanej 

dalej Lokatą. 

2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Augustowie, ul. 3 Maja 13,16-300 

Augustów, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd 

Gospodarczy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000215988, NIP 846-000-25-59, REGON 000493534, zwany dalej 

Bankiem. 

3. Promocja trwa od dnia 12 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§ 2 

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

które spełnią łącznie następujące warunki: 

1) zawrą z Bankiem Umowę lokaty promocyjnej w placówce Banku; 

2) przeleją lub wpłacą na lokatę promocyjną Nowe środki – z uwzględnieniem 

minimalnej kwoty, która wynosi 5 000 PLN; 

3) zaakceptują treść niniejszego Regulaminu. 

 

NOWE ŚRODKI 

§ 3 

1. Nowe środki  to nadwyżka środków pieniężnych lokowanych w Banku przez Klienta w 

dniu zakładania lokaty w stosunku do stanu środków zgromadzonych przez Klienta na 

wszystkich jego rachunkach na dzień 31.08.2022 r. Nadwyżką nie są środki przekazane 

na rachunek Klienta otwierającego lokatę z rachunków rolników i osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą oraz rachunków prowadzonych w tut. Banku na 

rzecz współmałżonków i pełnomocników. 

     
ZASADY PROMOCJI 

§ 4 

1. Lokata  przyjmowana jest na okres 6 miesięcy. 

2. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i w skali roku wynosi 5,50 %. 

3. Minimalna kwota Lokaty wynosi 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100). 

4. Po zakończeniu okresu umownego środki z lokaty, w tym kapitał i odsetki zostaną 

przeksięgowane zgodnie z dyspozycją Klienta na wskazany w Potwierdzeniu otwarcia 

promocyjnej „Lokaty na nowe środki” rachunek, wypłacone w gotówce lub 

przeksięgowane na rachunek lokaty STANDARD na okres 6 miesięcy ze stawką 

oprocentowania obowiązującą w dniu odnowienia lokaty w wysokości i na zasadach 

określonych w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym       

w Augustowie oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla 

osób fizycznych.  

5. Otwarcie Lokaty promocyjnej następuje w placówce Banku w dniu wniesienia wpłaty, po 

podpisaniu Umowy promocyjnej lokaty „Lokata na nowe środki” przez osobę 

występującą o otwarcie lokaty.  

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

7. W przypadku zerwania Lokaty w trakcie trwania okresu umownego Bank nie nalicza 

odsetek.   

8. W umownym okresie przechowywania środków Bank nie przyjmuje wpłat 

uzupełniających na Lokatę. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5 

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

www.bs.augustow.pl. 

2. Każdy z uczestników Promocji poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu.  

3. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w tym 

związanych z wydłużeniem lub skróceniem promocji. Zmienione warunki Regulaminu 

zostaną udostępnione w miejsce wskazanych w ust. 1. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie „Regulamin 

otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” oraz powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

5. Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2022 r. 
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