
Załącznik do uchwały Zarządu  

 Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim nr 2 / 30 / Z  / 2022,  z dnia 28.11.2022 r.  

 Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim nr /  /   /2022,  z dnia                      2022 r.  

  

B A N K  S P Ó Ł D Z I E L C Z Y  

W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 
 

  

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

„LOKATA - NOWE ŚRODKI” 

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Postanowienia Regulaminu określają zasady otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 

„LOKATA - NOWE ŚRODKI” w złotych polskich o zmiennej stopie procentowej.  

§ 2 

Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia rozumie się:  

1. Bank/Banku – Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim.  

2. Klient detaliczny/Konsument – osoba fizyczna, na rzecz której następuje realizacja czynności bankowych lub innych 

usług z oferty Banku dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;  

3. Nierezydent – Posiadacz, który ma miejsce zamieszkania poza granicami kraju;  

4. NRB/numer rachunku bankowego – jednoznaczny identyfikator rachunku klienta Banku przyjęty w polskim systemie 

numeracji rachunków bankowych, stosowany w rozliczeniach pieniężnych, składający się z 26 cyfr;  

5. Okres trwania lokaty – czas trwania Umowy, przez który strony Umowy zobowiązują się do utrzymywania wkładu w 

zamian za ustalone oprocentowanie;  

6. Posiadacz/Posiadacz Rachunku lokaty – klient detaliczny będący stroną umowy o prowadzenie 

rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 

7. Rachunek/Rachunek lokaty/Lokata – rachunek terminowej lokaty  oszczędnościowej;  

8. Regulamin – „Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych „LOKATA - NOWE ŚRODKI” 

otwieranych od 01.10.2022 r;  

9. Rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce;  

10. Tabela/Tabela oprocentowania – Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku i udostępniana w 

placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bswielopole.pl;  

11. Umowa – umowa o prowadzenie Rachunku lokaty;  

12. Wpłata - każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek;  

13. Wypłata - każda dyspozycja powodująca obciążenie rachunku.  

§ 3 

1. „LOKATA - NOWE ŚRODKI” jest produktem promocyjnym dla klientów detalicznych. Okres trwania promocji od 

01.12.2022 roku do 28.02.2023 roku  

2. Na mocy Umowy o prowadzenie rachunku „LOKATA - NOWE ŚRODKI”, Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza, do 

otwarcia i prowadzenia Rachunku lokaty w złotych polskich (PLN) oraz wypłacenia mu odsetek na zasadach określonych 

w Umowie, zaś Posiadacz zobowiązuje się do wpłacenia umówionego wkładu oraz jego utrzymania przez okres trwania 

lokaty, w zamian za ustalone oprocentowanie.  

§ 4 

1. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych objęte są ustawowym 

systemem gwarantowania na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.  

2. Na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych z 

późn. zm. w związku z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z późn. zm. Bank jest 

zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek od środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  

§ 5 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn.zm. Prawo bankowe oraz w zakresie w niej nieuregulowanym, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO Bank i osoby w nim zatrudnione oraz osoby, 

za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności bankowe, zobowiązane są zachować tajemnicę bankową oraz 

udzielać informacji jedynie w przypadkach przewidzianych Prawem bankowym.  

  

 



ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU „LOKATA - NOWE ŚRODKI” 
 

§ 6 

1. Do zawarcia umowy rachunku „LOKATA - NOWE ŚRODKI” uprawnieni są klienci deponujący w Banku nowe środki, 

tj. środki ponad łączne saldo zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowych, depozytowych i 

rozliczeniowych  (w tym a’vista, ROR, rachunki rolnicze), prowadzonych w złotych według stanu na dzień 31.10.2022 r. 

oraz nowi klienci Banku nie posiadający dotychczas w Banku żadnych rachunków.  

2. Otwarcie Rachunku lokaty następuje po podpisaniu Umowy i wniesieniu wymaganego dla danej lokaty wkładu.  

3. Minimalna kwota terminowej lokaty oszczędnościowej „LOKATA – NOWE ŚRODKI” wynosi 1 000,00 zł.  

4. Klient może założyć dowolną liczbę lokat, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota zgromadzonych środków w okresie 

trwania promocji nie może przekroczyć 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w stosunku do posiadacza 

rachunku lokaty. 

§ 7 

1. Umowa Rachunku lokaty może być zawarta wyłącznie z osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. W ramach jednej Umowy jest otwierany jeden rachunek lokaty 

3. Rachunek lokaty może być prowadzony wyłącznie jako rachunek indywidualny.  

  

ROZDZIAŁ III WPŁATY I WYPŁATY NA RACHUNEK LOKATY „ LOKATA  - NOWE ŚRODKI” 

 

§ 8 

1. Wpłaty na Rachunek lokaty są wnoszone i utrzymywane przez czas określony, który dla każdej Lokaty zawarto  w 

Umowie.  

2. Każda wpłata stanowi odrębną lokatę i wymaga zawarcia odrębnej Umowy.  

3. Wszystkie Rachunki lokat otwierane na podstawie niniejszego Regulaminu nie są Lokatami odnawialnymi.  

4. Po upływie terminu określonego w umowie środki z lokaty zostają przeksięgowane na rachunek wskazany przez 

Klienta, odbierane w gotówce w dniu zapadnięcia terminu lokaty, przeksięgowywane na rachunek nieoprocentowany lub 

zadysponowane w inny sposób wskazany przez posiadacza rachunku.  

§ 9 

1. W okresie trwania lokaty nie dokonuje się z Rachunku lokaty żadnych wypłat.  

2. Żądanie wypłaty części lub całości z Rachunku lokaty przed zadeklarowanym okresem trwania lokaty, traktowane jest 
jako wypowiedzenie Umowy lokaty i powoduje jej rozwiązanie w dacie złożenia dyspozycji wypłaty lub przelewu całości 
bądź części lokaty z Rachunku lokaty. 

3. Wypłata z Rachunku lokaty może być dokonana w formie wypłaty gotówki w placówce Banku lub przelewu na 
wskazany przez posiadacza lokaty rachunek bankowy.  

4. Dyspozycje wypłaty są realizowane w terminie do końca następnego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji z 

zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Posiadacz rachunku jest zobowiązany zgłosić chęć wypłaty gotówki w kwocie powyżej 20.000,00  PLN na 1 dzień 

roboczy przed dniem wypłaty zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami..  

 

ROZDZIAŁ IV OPROCENTOWANIE RACHUNKU LOKAT „ LOKATA  - NOWE ŚRODKI” 

 

§ 10 

1. Środki pieniężne na Rachunku lokaty są oprocentowane według stałej stopy procentowej.  

2. Wysokość oprocentowania rachunku lokaty zależy od długości na jaki lokata została zadeklarowana i wynosi: 

a) dla okresu trwania lokaty 12 miesięcy – 6,5% 

b) dla okresu trwania lokaty 6 miesięcy – 5,5% 

3. Odsetki oblicza się za każdy dzień utrzymania lokaty  począwszy od dnia wpływu środków na Rachunek lokaty do 
ostatniego dnia umownego okresu trwania lokaty.  
4. Odsetki od lokaty stawiane są do dyspozycji Posiadacza po upływie okresu trwania lokaty 

5. W przypadku podjęcia wkładu zgromadzonego na Rachunku lokaty terminowej przed upływem zadeklarowanego 

okresu trwania lokaty Posiadaczowi nie przysługują odsetki obliczone od początku danego okresu trwania lokaty.  

 

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 11 

1. Regulamin dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bswielopole.pl   

2. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w tym związanych z wydłużeniem lub 

skróceniem promocji.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie „Regulamin otwierania i prowadzenia 

rachunków bankowych dla osób fizycznych” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

  

  

Regulamin obowiązuje od 01.12.2022 r.  

http://www.bsedziszow.pl/
http://www.bswielopole.pl/
http://www.bsedziszow.pl/

