
                                                                                                                                              

 

                                    Załącznik nr 1  
                                    do Uchwały Nr 42/05/2022 
                                    Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej 
                                    z dnia 18 października 2022 roku 

                                
 
 
 

     
 

REGULAMIN PROMOCYJNEJ TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ „WIĘKSZY ZYSK” 
 

§ 1 
 

Regulamin promocyjnej terminowej lokaty oszczędnościowej „WIĘKSZY ZYSK” określa warunki promocyjnej terminowej lokaty 
oszczędnościowej „WIĘKSZY ZYSK”. 

§ 2 
 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) Bank - Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej z siedzibą w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska, zarejestrowany przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072736, 
posiadający NIP 8351008669, REGON 000503089, zwany dalej „Bankiem”; 

2) Klient – Posiadacz rachunku ( w tym Współposiadacz rachunku), Pełnomocnik o którym mowa w Regulaminie, będący osobą fizyczną, 
który posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3) Lokata „WIĘKSZY ZYSK”– rachunek promocyjnej terminowej lokaty oszczędnościowej „WIĘKSZY ZYSK” na okres 6 miesięcy w złotych 
polskich  otwierany w ramach „Umowy o prowadzenie rachunków bankowych”, „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków 
bankowych dla osób fizycznych” oraz „Regulaminu promocyjnej terminowej lokaty oszczędnościowej WIĘKSZY ZYSK”; 

4) okres umowny – okres, na jaki założona zostaje lokata tj. 6 miesięcy; 
5) placówka Banku – jednostka/komórka organizacyjna Banku, dedykowana do bezpośredniej obsługi klienta, w tym Oddział, Filia; 
6) potwierdzenie – potwierdzenie  otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej, potwierdzające  zawarcie zindywidualizowanej umowy o 

prowadzenie rachunku promocyjnej terminowej lokaty  oszczędnościowej „WIĘKSZY ZYSK”;  
7) rachunek – prowadzony w Banku: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych polskich lub rachunek oszczędnościowy w złotych 

polskich lub rachunek rozliczeniowy w złotych polskich dla osób prowadzących gospodarstwo rolne; 
8) Regulamin – Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych; 
9) Tabela – Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej; 
10) Taryfa - Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej; 
11) Umowa – umowa o prowadzenie rachunków bankowych/Umowa o której mowa w Regulaminie zawarta pomiędzy Posiadaczem rachunku o 

którym mowa w Regulaminie a Bankiem na podstawie której Klient może otworzyć w Banku rachunek promocyjnej terminowej lokaty 
oszczędnościowej „WIĘKSZY ZYSK”; 

12) zerwanie lokaty – dyspozycja wypłaty środków przed upływem okresu umownego. 
 

§ 3 
 

1. Promocyjną terminową lokatę oszczędnościową ”WIĘKSZY ZYSK” Klient może otworzyć od 01.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.  
2. Bank może zmienić okres w którym można założyć Lokatę „WIĘKSZY ZYSK” po uprzednim podaniu informacji o zmianie, z trzydniowym 

wyprzedzeniem poprzez stronę internetową www.bsbr.pl i w placówkach Banku. Zmiana okresu w którym można założyć Lokatę „WIĘKSZY 
ZYSK” nie wymaga podania uzasadnienia zmiany. 

 
§ 4 

 
Lokatę „WIĘKSZY ZYSK” może otworzyć Klient, który posiada rachunek o którym mowa w § 2 punkt 7. 
 

§ 5 
1. Parametry Lokaty „WIĘKSZY ZYSK”: 

1) Oprocentowanie: zgodne z Tabelą; 
2) Rodzaj oprocentowania: stała stopa; 
3) Okres trwania lokaty: 6 miesięcy;  
4) Minimalna kwota lokaty: 1 000 złotych polskich; 
5) Maksymalna kwota lokaty: brak; 
6) Liczba lokat otwieranych przez Klienta jest nieograniczona. 

2. Bank umożliwia otwarcie Lokaty „WIĘKSZY ZYSK” w: 
a) Placówkach Banku; 
b) usłudze bankowości elektronicznej; 
c) aplikacji mobilnej „Nasz Bank”; 

3. Dla Lokaty „WIĘKSZY ZYSK” obowiązują prowizje i opłaty określone w Taryfie jak dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w 
złotych polskich. 

 
§ 6 

 
1. Po upływie okresu umownego wypłata kapitału i odsetek Lokaty „WIĘKSZY ZYSK” następuje zgodnie z dyspozycją Klienta. 
2. Sposób postawienia kapitału i odsetek po upływie okresu umownego Lokaty „WIĘKSZY ZYSK” dla lokat otwartych: 
1) w placówce Banku: 

a) kapitał i/lub odsetki i wypłacone w gotówce, lub; 
b) kapitał i/lub odsetki przekazane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, lub; 
c) kapitał lub kapitał wraz odsetkami przekazane na rachunek standardowej 6 – miesięcznej odnawialnej terminowej lokaty 

oszczędnościowej ze zmiennym oprocentowaniem określonym w Tabeli, na warunkach określonych w Regulaminie. 
2) w usłudze bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej „Nasz Bank” kapitał wraz z odsetkami Bank przekaże na rachunek z którego 

została otwarta lokata.  
 
 

§ 7 



                                                                                                                                              

 

 
W przypadku zerwania przez Klienta Lokaty „WIĘKSZY ZYSK” Bank nie nalicza odsetek za cały okres umowny. 
 

§ 8 
 

1. Treść niniejszego „Regulaminu promocyjnej terminowej lokaty oszczędnościowej WIĘKSZY ZYSK” jest dostępna w placówkach Banku i na 
stronie internetowej www.bsbr.pl. 

2. Niniejszy „Regulamin promocyjnej terminowej lokaty oszczędnościowej WIĘKSZY ZYSK” jest załącznikiem do potwierdzenia otwarcia 
Lokaty ”WIĘKSZY ZYSK”. 

3. Potwierdzenie otwarcia Lokaty „WIĘKSZY ZYSK” podpisuje Klient. Współposiadacze rachunku udzielają sobie nawzajem pełnomocnictwa 
do zawierania w swoim imieniu i na rzecz współposiadacza umów Lokaty „WIĘKSZY ZYSK” i że takie rachunki będą prowadzone jako 
rachunki wspólne.  

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym „Regulaminem promocyjnej terminowej lokaty oszczędnościowej WIĘKSZY ZYSK” 
zastosowanie ma Regulamin. 

5. Zmiana warunków „Regulaminu promocyjnej terminowej lokaty oszczędnościowej WIĘKSZY ZYSK” pozostanie bez wpływu na uprawnienia 
nabyte przed wejściem w życie takich zmian. 

 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 19 października 2022 roku.   
 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej 
 

 
 
 
OŚWIADCZENIE  
Otrzymałem/am „Regulamin promocyjnej terminowej lokaty oszczędnościowej WIĘKSZY ZYSK”, przeczytałem/am i akceptuję jego 
postanowienia. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….  
data, miejsce i podpis Klienta 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 
 
 


