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§ 1  

1. Regulamin lokaty określa zasady otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Białymstoku 

rachunku promocyjnej terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata na nowe środki”, zakładanej 

osobom fizycznym będącymi konsumentami, w złotych polskich. 

2. Oferta obowiązuje od 01.04.2023r. do 31.05.2023r. z zastrzeżeniem określonym w § 5 ust. 1. 

 

§ 2 

Użyte w Regulaminie lokaty określenia oznaczają: 

1) Bank – Bank Spółdzielczy w Białymstoku; 

2) „Lokata na nowe środki”– rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w złotych prowadzony 

na warunkach określonych w Regulaminie lokaty oraz Regulaminie świadczenia usług w zakresie 

prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, o oprocentowaniu i okresie 

trwania ustalonych w § 4 niniejszego Regulaminu;  

3) Nowe środki – nadwyżka środków ponad Saldo środków zgromadzonych w Banku na wszystkich 

rachunkach depozytowych Posiadacza na koniec dnia 24 marca 2023r. 

W przypadku klienta, który dotychczas nie posiadał w Banku rachunku depozytowego i zawarł 

Umowę ramową po dniu 24 marca 2023r. saldo środków wynosi zero.; 

4) Saldo środków – suma sald terminowych lokat oszczędnościowych w PLN i w walutach 

wymienialnych oraz rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych i oszczędnościowych w PLN 

i walutach wymienialnych prowadzonych na rzecz Posiadacza, na ustaloną przez Bank datę, 

tj. na koniec dnia 24 marca 2023r.; 

5) Rachunki depozytowe – rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo – rozliczeniowe, rachunki 

lokat terminowych w złotych i walutach wymienialnych; 

6) Posiadacz – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę ramową/Umowę o prowadzenie 

rachunków bankowych. 

 

§ 3 

1. Oferta dedykowana jest klientom indywidualnym. 

2. Warunkiem otwarcia i prowadzenia lokaty jest: 

1) posiadanie w Banku rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego lub rachunku 

oszczędnościowego, 

2) posiadanie Nowych środków, zgodnie z definicjami wskazanymi w § 2, z których zostanie 

założona Lokata. 

3. Lokata dostępna jest w placówkach Banku, bankowości internetowej oraz mobilnej. 

4. Bank nie ogranicza ilości zakładanych lokat dla wskazanych w § 4 okresów umownych. 

 

§ 4 

1. Środki na lokatę przyjmowane są na następujące okresy umowne: 

1) termin 3-miesięczny; 

2) termin 6-miesięczny; 

2. Oprocentowanie lokat dla każdego okresu umownego jest stałe i wynosi: 
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1) 5,00% w stosunku rocznym dla okresu 3-miesięcznego; 

2) 6,00% w stosunku rocznym dla okresu 6-miesięcznego; 

3. Kwota minimalna lokaty: 1 000 zł. 

4. Kwota maksymalna lokaty: bez ograniczeń. 

5. Odsetki od Lokaty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bank jako 

płatnik podatku jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach prawa. 

6. Lokata jest nieodnawialna. Oznacza to, że po zakończeniu okresu umownego kapitał wraz 

z naliczonymi odsetkami zostanie przeksięgowany na wskazany przez Posiadacza rachunek 

oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy. 

7. W okresie umownym Bank nie przyjmuje do założonych lokat wpłat uzupełniających. 

8. W przypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty przed upływem 

okresu umownego, rachunek Lokaty ulega likwidacji, a środki pieniężne zgromadzone na tym 

rachunku są oprocentowane według obniżonej stopy procentowej zgodnie z aktualną Tabelą 

oprocentowania depozytów.  

 

§ 5 

1. Bank zastrzega sobie prawo skrócenia czasu obowiązywania oferty.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lokaty stosuje się postanowienia Umowy 

ramowej/Umowy o prowadzenie rachunków bankowych, Potwierdzenia otwarcia Lokaty, Regulaminu 

świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.   

 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023r. 


