
Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 241/BS/2022 
Zarządu Banku Spółdzielczego  
w Mińsku Mazowieckim 
 z dnia 28.12.2022r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH  

„PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI” w złotych dla osób fizycznych 
w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim 
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Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim zwany dalej 
„Bankiem” prowadzi rachunek lokaty oszczędnościowej „PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE 
ŚRODKI”.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie „Regulamin 
otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym 
w Mińsku Mazowieckim” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  a w szczególności 
Kodeks cywilny i Prawo bankowe. 

§ 2. 

Posiadaczami lokaty „PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI” mogą być osoby fizyczne o 
pełnej zdolności do czynności prawnych, deponujące w Banku nowe środki, które podpiszą 
Umowę Ramową o prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w dniu 
założenia lokaty lub mają już zawartą Umowę Ramową o prowadzenie rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego.  
Przez nowe środki rozumie się nadwyżkę środków pieniężnych na wszystkich rachunkach 
oszczędnościowych, depozytowych i rozliczeniowych (w tym a`vista i ROR) Klienta na dzień 
otwarcia promocyjnej lokaty a dniem ustalonym na 25.11.2022r. 

 

 

Założenie lokaty „PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI”   

§ 3. 

1. Bank otwiera i prowadzi lokatę „PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI” w ramach Umów 
Ramowych o prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych. 

2. Wpłaty na lokatę „PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI” przyjmowane są w okresie od 
dnia 01.12.2022r do dnia 31.01.2023 r. 

3. Warunkiem otwarcia lokaty „PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI” jest posiadanie 
rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w ramach Umowy Ramowej lub podpisanie w 
dniu założenia lokaty Umowy Ramowej o prowadzenie rachunku oszczędnościowo - 
rozliczeniowego. 

4. Lokaty „PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI”  otwierane są i prowadzone w złotych. 
5. Lokaty „PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI” otwierane są w placówkach Banku, przez 

usługę Internet Banking lub Aplikację mobilną. 
6. Otwarcie rachunku lokaty "PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI" w dowolnej placówce 

Banku następuje w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu przez osobę występującą o 
otwarcie lokaty, zwaną dalej „Posiadaczem rachunku”,  
dla Klientów nie posiadających w banku rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego: 

− Umowy Ramowej o prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego; 

− „Potwierdzenia otwarcia lokaty oszczędnościowej „Promocyjna lokata NA NOWE ŚRODKI” 
na druku stanowiącym załącznik do Regulaminu. 

       dla Klientów posiadających w banku rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego: 
-Potwierdzenia otwarcia lokaty oszczędnościowej „PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE 
ŚRODKI” na druku stanowiącym załącznik do Regulaminu. 
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7. Otwarcie rachunku lokaty "PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI" w elektronicznych 
kanałach dostępu (Internet Banking, Aplikacja mobilna) następuje w dniu wydania dyspozycji 
przez Użytkownika w usłudze Internet Banking lub Aplikacji Mobilnej.  

§ 4. 

1. Okres umowny lokaty „PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI” wynosi 3 miesiące. 
2. Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu. Kwota lokaty wraz z odsetkami 

zostanie przekazana na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z którego została założona. 
3. Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł. 
4. Maksymalna kwota lokaty wynosi 100.000,00zł. 
5. Liczba otwartych lokat "PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI" dla jednego Klienta nie 

jest ograniczona, przy czym łączna suma lokat "PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI" 
nie może przekroczyć kwoty 100.000,00zł ( sto tysięcy złotych). 

6. Lokata "PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI" dotyczy nowych środków. 
7. Bank może ograniczyć liczbę lokat Posiadacza rachunku.  
8. Bank może wycofać lokatę ze swojej oferty w każdej chwili. 

Oprocentowanie 

§ 5. 

1. Środki pieniężne gromadzone na lokacie „PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI” 
oprocentowane są według stałej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym. 

2. Odsetki naliczane są od dnia wpłaty na rachunek lokaty do dnia kończącego okres umowny 
lokaty włącznie. 

3. Do obliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty 
„PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI” przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 

4. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania i 
podawana do wiadomości w Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bsminskmaz.pl .  

 
Dysponowanie środkami 

§ 6. 

1. Przyjmując środki na lokatę „PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI” Bank zobowiązuje 
się wobec Klienta do przechowywania jego środków pieniężnych przez zadeklarowany okres i 
wypłacania mu odsetek na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w Potwierdzeniu 
otwarcia lokaty „PROMOCYJNA LOKATA NA NOWE ŚRODKI”. 

2. W umownym okresie przechowywania środków na rachunku lokaty „PROMOCYJNA LOKATA 
NA NOWE ŚRODKI” Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych 
wypłat. 

3. Likwidacja lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu umownego skutkuje utratą prawa 
do oprocentowania. 

4. Po zakończeniu okresu umownego kwota lokaty przekazana zostanie na rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy, z którego została założona lokata. 
 

http://www.bsminskmaz.pl/

