
 
                                                                                           Załącznik do Uchwały Nr 145/2022 

                                                                                             Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Inowrocławiu  

z dnia  14.09.2022 r.  
  
   

Regulamin promocji terminowej lokaty oszczędnościowej ”Złota Lokata Jubileuszowa”  

  

1. Regulamin ten określa zasady promocji terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą ”Złota 

Lokata Jubileuszowa”.  

2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, ul. Solankowa 11, 88-100 

Inowrocław zarejestrowany pod nr KRS: 0000026852 w SR w Bydgoszczy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 556-080-46-24, Regon: 000494864.  

3. Terminowa lokata oszczędnościowa „Złota Lokata Jubileuszowa” zwana w dalszej treści regulaminu 

„Lokatą” udzielana jest przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu. 

4. Lokata przeznaczona jest dla klientów indywidualnych tj. osób fizycznych zawierających umowę 

niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5. Bank zakłada lokatę na warunkach promocyjnych. Promocja polega na zastosowaniu wyższego 

oprocentowania lokaty oraz okresu trwania lokaty w stosunku do warunków zakładania lokat w 

ramach standardowej oferty.  

6. By móc skorzystać z promocji Klient indywidualny musi spełnić łącznie poniższe warunki:  

1) zawrzeć umowę ramową wraz z potwierdzeniem otwarcia rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego lub w przypadku posiadania w Banku umowy ramowej samego potwierdzenia 

otwarcia rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, 

2) wyrazić zgody handlowe i marketingowe w umowie ramowej, 

3) założyć w terminie od dnia 14 września 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. Lokatę i wnieść 

na nią wpłatę odpowiadającą minimalnej kwocie lokaty. 

7. Na wpłatę, o której mowa w ust. 6 pkt 3 składają się nowe środki rozumiane jako nadwyżka środków 

nad saldem depozytów klienta na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego poprzedzający 

miesiąc, w którym otwarto Lokatę.  

8. Lokatę można założyć osobiście w siedzibie Banku. 

9. Każdy uczestnik promocji, który spełni warunki przewidziane w ust. 6 regulaminu, otrzyma 

następujące warunki promocyjne:   

1) minimalna kwota Lokaty – 500,00 zł,  

2) maksymalna kwota Lokaty - brak,  

3) okres obowiązywania Lokaty – 7 miesięcy od dnia założenia lokaty,  

4) oprocentowanie – stałe w skali roku: 

- 2 pierwsze miesiące 7,8 % 

- 5 kolejnych miesięcy 6,5 %,  

5) odsetki naliczane są na koniec okresu odsetkowego, 

6) likwidacja lokaty przed terminem powoduje, iż odsetki nie są naliczane, 

7) w ramach promocji klient może założyć maksymalnie dwie Lokaty, 

8) Lokata nie jest lokatą odnawialną.  



 
10. Zasady zakładania i prowadzenia Lokaty zawarte są w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie 

prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych” w podrozdziale „Rachunki lokat 

promocyjnych”. 

11. Każdemu uczestnikowi promocji przysługuje prawo do reklamacji.  

12. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji określa Regulamin świadczenia usług w zakresie 

prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.  

13. Bank jest administratorem danych osobowych uczestników promocji w rozumieniu ustawy o 

ochronie danych osobowych. Zbieranie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). Bank zbiera dane 

osobowe na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzał w celu realizacji promocji.  

14. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania.  

15. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i wynika z przepisów prawa; w 

przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie dane 

osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie innych przesłanek 

dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.  

16. Uczestnik promocji ma prawo do:  

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia 

odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu 

przetwarzania;  

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;   

c) wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych 

przypadkach, w tym profilowania;  

d) przenoszenia danych osobowych;  

e) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu  

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, w przyszłości – właściwego w świetle obowiązujących przepisów organu 

nadzorczego);  

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

17. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie ma „Regulamin świadczenia 

usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.  

18. Regulamin obowiązuje w okresie od dnia 14 września 2022r. do dnia 31 października 2022 r.  

19. Regulamin jest dostępny w placówkach banku oraz na stronie internetowej www.bsinowroclaw.pl.  

20. Warunkiem skorzystania z promocji jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu i podpisanie go.   
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