Załącznik nr 2 do Uchwały nr 48/2022
Zarządu BS Kórnik z dnia 28.04.2021r.

REGULAMIN PROMOCJI
„Lokata 3 na 9”

Kórnik, maj 2022r.

§1
Postanowienia ogólne:
1. W regulaminie określone zostały warunki promocji „Lokata 3 na 9” (dalej „Lokata”).
2. Organizatorem promocji „Lokata 3 na 9” jest Bank Spółdzielczy w Kórniku z siedzibą
w Kórniku, Plac Niepodległości 31, 62-035 Kórnik, wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005114, prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 7850002070 (zwany dalej „Bankiem”).
§2
Definicje:
1. Lokata – rachunek promocyjnej terminowej lokaty oszczędnościowej oferowanej pn. „Lokata 3 na
9”, otwieranej na okres 9 miesięcy z oprocentowaniem stałym w wysokości 3% w skali roku.
2. Okres promocji – okres, w którym Klient będzie mógł złożyć dyspozycję otwarcia Lokaty.
3. Oprocentowanie standardowe – oprocentowanie obowiązujące w Banku dla środków
zgromadzonych na lokatach standardowych, określone w Tabeli Oprocentowania Lokat
Terminowych i Rachunków Bankowych.
4. Rachunek techniczny – rachunek techniczny Banku, z oprocentowaniem stałym 0,1% w skali roku.
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Uczestnik – klient indywidualny/klient instytucjonalny, który przystąpił do Promocji w okresie jej
trwania.
7. Umowa ramowa – umowa, na podstawie której Bank świadczy usługi w zakresie m.in. lokat
terminowych.
§3
Warunki i czas trwania promocji:
1. Promocja trwa w okresie od 16 maja 2022r. do odwołania.
2. Promocja polega na założeniu Lokaty na oprocentowaniu wyższym, niż oprocentowanie
standardowe. Oprocentowanie promocyjne jest oprocentowaniem stałym i wynosi 3% w skali roku.
3. Lokata jest nieodnawialna co oznacza, że po zakończeniu okresu na jaki została założona, zostanie
przeksięgowana na wskazany przez Posiadacza rachunek a w przypadku braku takiej dyspozycji –
na rachunek techniczny.
4. Lokata otwierana jest wyłącznie w Placówkach Banku.
5. Jeden Uczestnik może założyć więcej niż jedną Lokatę.
6. Promocja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy w Okresie promocji:
1) założą w Banku Lokatę – dotychczasowy klient,
2) podpiszą z Bankiem Umowę Ramową oraz założą Lokatę – nowy klient,
3) zadysponują wypłatę kwoty Lokaty wraz z odsetkami po upływie okresu Lokaty na rachunek
w Banku Spółdzielczym w Kórniku lub zrezygnują ze wskazania rachunku i środki zostaną
przekazane na rachunek techniczny,
4) wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i informacji marketingowych, w
szczególności o promocjach, konkursach i loteriach oraz nowych i aktualnych produktach
Banku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego,
5) wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Bank swoich danych osobowych w celu prowadzenia
marketingu produktów własnych po okresie obowiązywania umowy z Bankiem.
7. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1.000 złotych.
8. W przypadku wycofania zgód marketingowych i/lub zgód na przetwarzanie danych osobowych
przed zakończeniem okresu na jaki została zawarta Lokata, Uczestnik traci prawo do prowadzenia
Lokaty na warunkach promocyjnych. W takim przypadku Lokata ulega rozwiązaniu a środki
zostają przeksięgowane na wskazany przez Posiadacza rachunek lub rachunek techniczny, bez
prawa do odsetek za okres od założenia lokaty do jej rozwiązania.

§4
Reklamacje:
1. Reklamacje mogą być zgłaszane zgodnie z zasadami składania reklamacji w Banku.
2. Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków stanowią załącznik do niniejszego „Regulaminu”.
3. Informacje o możliwości składania reklamacji znajdują się także na stronie internetowej Banku pod
adresem: www.bs.kornik.sgb.pl
§5
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Banku.
2. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów
indywidualnych oraz Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków
bankowych dla klientów instytucjonalnych dotyczy usług świadczonych w ramach umowy
ramowej zawieranej z Bankiem i nie obejmuje niniejszej promocji.
3. Informacje dotyczące administratora danych osobowych, zakresu i celu przetwarzania danych
osobowych Uczestników dostępne są na stronie internetowej Banku pod adresem
www.bs.kornik.sgb.pl/RODO-dane-osobowe.html
4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

