
  Bank Spółdzielczy w Małej Wsi
  ———————————————
  Grupa BPS

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Małej Wsi  
Nr  24/2/2022  z dnia  30 września 2022  roku

REGULAMIN PROMOCJI LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ
„ DOBRY ZYSK”

§ 1

ORGANIZATOR, CEL ORAZ CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji lokaty pod nazwą „ DOBRY ZYSK ”
2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Małej Wsi  z siedzibą w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 7, 09-460

Mała Wieś,  e-mail: bs_mala_wies@bsmalawies.pl, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejono-
wym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS  0000117739, NIP 774 11 82 831, REGON 000508840,
www.bsmalawies.pl

3. Promocja trwa od 03.10.2022 r. do 30.11.2022 r.
§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych. 
2. Warunkiem skorzystania  z  promocyjnego oprocentowania jest  założenie  6-miesięcznej  lokaty  oszczędnościowej

w złotych w okresie trwania promocji. 
3. Otwarcie rachunku lokaty następuje w placówce Banku w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu umowy lokaty

oszczędnościowej oraz Karty Wzorów Podpisów, jeżeli klient  nie posiada w Banku rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego lub otwiera pierwszy rachunek lokaty terminowej w Banku. Do lokaty wydawana jest książeczka
terminowa. 

4. Otwarcie  rachunku lokaty  następuje  w Placówkach Banku lub  za  pośrednictwem systemu Internet  Banking  lub
Aplikacji Mobilnej „Nasz Bank”.

§ 3
ZASADY PROMOCJI

4. Lokata  założona w okresie promocyjnym oprocentowana jest według stałej stopy procentowej wynoszącej 6,80 %
w stosunku rocznym, 

5. Minimalna kwota lokaty otwieranej w okresie promocji wynosi 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych).
6. Maksymalna kwota lokaty otwieranej w okresie promocji wynosi 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych)
7. Umowa lokaty otwieranej w okresie promocji zawierana jest na okres 6 miesięcy
8. Lokata  otwierana w okresie promocji jest nieodnawialna. 
9. Odsetki od lokaty otwartej w okresie promocji podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
10.W umownym okresie przechowywania środków na rachunku lokaty Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie

dokonuje częściowych wypłat.
11.Lokata promocyjna pod nazwą „DOBRY ZYSK” może być założona wyłącznie na nowe środki. 
12.Nowymi środkami są kwoty stanowiące nadwyżkę nad saldem na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-

rozliczeniowych i lokat terminowych z dnia 30 września 2022 r. 
 

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z chwilą rozwiązania Umowy lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu otwartej w okresie promocji, odsetki
nalicza się od kwoty lokaty w wysokości 0%.

2. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie ww.bsmalawies.pl.
3. Każdy z uczestników Promocji poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
4. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną

udostępnione w miejscach wskazanych w ust. 2.
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5.  Bank  zastrzega  sobie  prawo  do  skrócenia  okresu  promocji  lokaty  pod  nazwą  "DOBRY  ZYSK”.  Decyzja
w przedmiotowej sprawie będzie podjęta stosowną Uchwałą Zarządu Banku. Informacja o podjętej Uchwale zostanie
opublikowana w sposób ogólnie przyjęty, w szczególności na tablicy informacyjnej w placówkach Banku, na stronie
internetowej Banku, nie później niż w terminie 2 dni przed datą zakończenia promocji.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa oraz odpowiednie umowy regulaminy dotyczące poszczególnych produktów i usług objętych promocją, m.in.
Regulamin  otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, Taryfa opłat i prowizji Banku
Spółdzielczego w Małej Wsi za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych, Tabela oprocentowania
depozytów. 

                                                                          Zarząd
Banku Spółdzielczego w Małej Wsi

Regulamin obowiązuje od 01.10.2022 r.

- 2 -


