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

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

REGULAMIN PROMOCJI LOKATY „CEGIEŁKA”
§ 1

ORGANIZATOR, CEL ORAZ CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji lokaty pod nazwą „CEGIEŁKA”.
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 7741182831, REGON 000508840,
www.bsmalawies.pl

3. Promocja trwa od 03.10.2022 r. do 30.11.2022 r.
4. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej podane określenia należy przez nie rozumieć:

a) Bank – Bank Spółdzielczy w Małej Wsi,
b) Posiadacz rachunku – pełnoletnia osoba fizyczna,
c) Lokata progresywna – rachunek lokaty progresywnej w złotych.

§ 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  9-miesięcznej  lokaty  oszczędnościowej

progresywnej 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 „Cegiełka” wydawana jest
książeczka  terminowa  lub  „Potwierdzenie  otwarcia  lokaty  oszczędnościowej”  stanowiące  załącznik  nr  1  do
niniejszego Regulaminu. 

4. Bank nie dopuszcza możliwości otwarcia lokaty progresywnej drogą korespondencyjną. 
5. Bank nie dopuszcza możliwości otwarcia lokaty progresywnej osobom małoletnim. 
6. Otwarcie  rachunku lokaty  następuje  w Placówkach Banku lub  za  pośrednictwem systemu Internet  Banking  lub

Aplikacji Mobilnej „Nasz Bank.

§ 3
ZASADY PROMOCJI

1. Lokata   otwarta  w  okresie  promocyjnym  oprocentowana  jest  według  stałej  stopy  procentowej  określanej
w stosunku rocznym, wynoszącej odpowiednio:

1 (pierwszy) Miesiąc – 3,50 %,

2 (drugi) Miesiąc – 4,50 %,

3 (trzeci) Miesiąc – 5,50 %,

4 (czwarty) Miesiąc – 6,50 %,

5 (piąty) Miesiąc – 7,50 %,

6 (szósty) Miesiąc – 8,50 %,

7 (siódmy) Miesiąc – 9,50 %.

8 (ósmy) Miesiąc – 10,50 %.

9 (dziewiąty) Miesiąc – 12,00 %.

2. Lokata „Cegiełka”  zawierana jest na okres 9 miesięcy i składa się z dziewięciu jednomiesięcznych okresów. 
3. Oprocentowanie lokaty jest  progresywne, tzn. wysokości  stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych

miesiącach, wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. 
4. Minimalna kwota lokaty otwieranej w okresie promocji wynosi 5 000 PLN (pięć tysiąc złotych).
5. Maksymalna kwota lokaty wynosi 100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych)
6. Do  obliczenia  należnych  odsetek  od  środków  pieniężnych  zgromadzonych  na  rachunku  lokaty  progresywnej

przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.
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7. Lokata  otwierana w okresie promocji jest nieodnawialna. 
8. Przyjmując środki na lokatę progresywną Bank zobowiązuje się wobec Klienta do przechowywania jego środków

pieniężnych  przez  zadeklarowany  okres  i  wypłacania  mu  odsetek  na  zasadach  określonych  w  niniejszym
Regulaminie. 

9. W  umownym  okresie  przechowywania  środków  na  rachunku  lokaty  progresywnej  Bank  nie  przyjmuje  wpłat
uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat. 

10.Każda wypłata środków z lokaty progresywnej w trakcie trwania okresu umownego stanowi naruszenie warunków
prowadzenia lokaty progresywnej i jej zerwanie. 

11.Z chwilą wypłaty środków z lokaty progresywnej przed upływem zadeklarowanego terminu odsetki nalicza się za
każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej ustalonej dla danego okresu, przy czym Bank
nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata.

12.Bank nie nalicza odsetek w przypadku lokaty wycofanej przed upływem pierwszego miesiąca umownego. 
13.Kapitał wraz z odsetkami jest wypłacany po upływie okresu umownego lub w momencie wcześniejszej wypłaty

środków z lokaty progresywnej przed upływem okresu umownego. 
14.Kapitał wraz z odsetkami po upływie okresu umownego lub w przypadku wcześniejszej wypłaty środków z lokaty

progresywnej zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku może być przelany na wskazany rachunek bankowy lub
wypłacony Posiadaczowi rachunku w gotówce. 

15.Gdy koniec okresu umownego przypada w dniu wolnym od pracy, to koniec okresu umownego przesuwa się na
pierwszy dzień roboczy Banku. 

16.W przypadku nie podjęcia przez Posiadacza rachunku, po okresie umownym, środków pieniężnych zgromadzonych
na lokacie progresywnej, Bank przeksięgowuje je na rachunek nieoprocentowany. 

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku.
2. Każdy z uczestników Promocji poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
3. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian udostępnione w miejscach wskazanych w ust. 1.
4. Bank zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu promocji lokaty pod nazwą "Cegiełka”. 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, nie później niż w terminie
2 dni przed datą zakończenia promocji.

5. Bank nie dopuszcza  możliwości dokonania przeniesienia praw posiadacza rachunku do lokaty progresywnej na
rzecz innej osoby (cesja). 

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.
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