
 

            Bank Spółdzielczy w Białymstoku 

 
 

 
 

§ 1 
1. Niniejszy regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia 

przez Bank Spółdzielczy w Białymstoku rachunku promocyjnej, 
terminowej lokaty oszczędnościowej z systematycznymi 
dopłatami pod nazwą SKARBONKA, zakładanej dla osób 
fizycznych będących konsumentami. 

2. Użyte w Regulaminie Lokaty określenia oznaczają: 
1) Bank – Bank Spółdzielczy w Białymstoku; 
2) Dopłata – zadeklarowana przez Posiadacza rachunku 

kwota dopłaty do rachunku Lokaty w każdym miesiącu 
kalendarzowym okresu umownego; 

3) Lokata – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 
z systematycznymi dopłatami, prowadzony przez Bank na 
rzecz Posiadacza rachunku na warunkach określonych 
w Umowie o prowadzenie rachunków bankowych, 
Potwierdzeniu otwarcia Lokaty, Regulaminie Lokaty oraz 
Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia 
rachunków bankowych dla klientów indywidualnych; 

4) Okres umowny – okres przechowywania środków 
pieniężnych na rachunku Lokaty; 

5) Pierwsza wpłata – wymagana do otwarcia Lokaty 
jednorazowa wpłata środków pieniężnych; 

6) Regulamin Lokaty – Regulamin terminowej lokaty 
oszczędnościowej z systematycznymi dopłatami 
SKARBONKA. 

§ 2 
1. Bank otwiera rachunki Lokat dla klientów indywidualnych, 

w tym małoletnich powyżej 13 roku życia. 
2. Warunkiem otwarcia i prowadzenia Lokaty jest: 

1) posiadanie w Banku rachunku oszczędnościowego lub 
oszczędnościowo – rozliczeniowego, 

2) dokonanie pierwszej wpłaty na rachunek Lokaty w kwocie 
nie niższej niż minimalna i nie wyższej niż maksymalna, 
określonych w § 4 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, 

3) zadeklarowanie wysokości comiesięcznych dopłat 
do rachunku Lokaty w trakcie trwania okresu umownego, 
w kwocie nie niższej niż minimalna i nie wyższej niż 
maksymalna, określonych w § 4 pkt. 2 niniejszego 
Regulaminu.  

3. Zadeklarowana kwota dopłaty jest stała i nie może ulec 
zmianie w czasie trwania okresu umownego. 

4. Lokata dostępna jest w placówkach Banku. 
5. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oferty Lokaty 

w formie kolejnych edycji. 
§ 3 

1. Oferta Lokaty na warunkach wprowadzonych niniejszym 
Regulaminem obowiązuje od dnia 20.05.2019r do dnia 
30.11.2019r włącznie. 

2. Okres umowny Lokaty wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się 
z dniem jej otwarcia.  

3. Lokata nie odnawia się automatycznie po upływie okresu 
umownego na jaki ją otwarto.  

4. Z rachunku Lokaty nie dokonuje się częściowych wypłat; 
żądanie wypłaty środków równoznaczne jest z likwidacją 
Lokaty. 

5. Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych. 
§ 4 

1. Minimalna kwota pierwszej wpłaty na rachunek Lokaty wynosi 
500,00 PLN a maksymalna 10.000,00 PLN. 

2. Minimalna kwota zadeklarowanej dopłaty do rachunku Lokaty 
wynosi 100,00 PLN, a maksymalna kwota zadeklarowanej 
dopłaty wynosi 10.000,00 PLN. 
 
 

 
3. Wniesienie wkładu na rachunek Lokaty w dniu jej otwarcia 

równoznaczne jest ze spełnieniem warunku dopłaty 
w pierwszym miesiącu kalendarzowym okresu umownego. 

4. Pierwsza dopłata do rachunku Lokaty wnoszona jest do końca 
miesiąca kalendarzowego następującego po dacie otwarcia 
rachunku Lokaty.  

5. Kolejne dopłaty do rachunku Lokaty wnoszone są 
w następnych miesiącach kalendarzowych obejmujących okres 
trwania Lokaty. Dopłata w ostatnim miesiącu okresu 
umownego dokonywana jest przed datą zapadnięcia Lokaty. 

6. Comiesięczne dopłaty do rachunku Lokaty powiększają saldo 
Lokaty z dniem ich zaksięgowania.  

7. W przypadku wniesienia dopłaty w kwocie wyższej niż 
zadeklarowana, nadwyżka środków powiększa saldo Lokaty 
i nie jest zaliczana na poczet dopłat w kolejnych miesiącach 
kalendarzowych. 

8. Dopłaty do Lokaty mogą być wnoszone: 
1) w formie gotówkowej – w kasie Banku lub 
2) w formie bezgotówkowej – z rachunku prowadzonego 

w Banku. 
§ 5 

1. Bank nalicza oprocentowanie środków za okres trwania Lokaty 
od dnia wniesienia pierwszej wpłaty, a kwot comiesięcznych 
dopłat od daty ich wpływu na rachunek Lokaty. 

2. Lokata oprocentowana jest stałą stopą procentową wynoszącą 
w dniu wniesienia wkładu 2,50% w stosunku rocznym, pod 
warunkiem dokonywania comiesięcznych dopłat do rachunku 
Lokaty w zadeklarowanej kwocie. 

3. W przypadku niedotrzymania warunku systematyczności 
dopłaty do rachunku Lokaty zadeklarowanej kwoty, 
oprocentowanie całej kwoty lokaty (wraz z dopłatą) w tym 
miesiącu kalendarzowym wyniesie ½ stawki oprocentowania 
podstawowego wskazanego w § 5 pkt. 2, tj. 1,25% w stosunku 
rocznym. 

4. Po upływie okresu umownego Bank przekaże Posiadaczowi 
rachunku Lokaty środki pieniężne wpłacone na Lokatę wraz 
z należnymi odsetkami stanowiącymi sumę odsetek za 
poszczególne okresy (miesiące kalendarzowe), obliczonymi 
według stawek obowiązujących dla tych okresów, 
pomniejszonymi o podatek przewidziany Ustawą z dnia 26 
lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych na 
prowadzony w Banku rachunek oszczędnościowy lub 
oszczędnościowo – rozliczeniowy. 

5. W przypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunku Lokaty przed upływem okresu umownego, rachunek 
Lokaty ulega likwidacji, a środki pieniężne zgromadzone na 
rachunku Lokaty są oprocentowane według obniżonej stopy 
procentowej wynoszącej 0,10%. 

§ 6 
1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Lokaty stosuje 

się postanowienia Regulaminu świadczenia usług w zakresie 
prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 
indywidualnych.  

2. Definicje użyte w Regulaminie Lokaty zachowują znaczenie 
nadane im w obowiązującym w Banku Regulaminie 
świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków 
bankowych dla klientów indywidualnych. 

3. Środki pieniężne zgromadzone na Lokacie objęte są 
obowiązkowym systemem gwarantowania na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów 
oraz przymusowej restrukturyzacji. 

 

 REGULAMIN PROMOCYJNEJ TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ  
Z SYSTEMATYCZNYMI DOPŁATAMI SKARBONKA   

 
 
 


