
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI 
 „Lokata korzystna”  

w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kępno, kwiecień 2022r.  

 

 

 



  

                                                           § 1. Postanowienia Ogólne 

  

1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady 

prowadzenia promocji „Lokata korzystna” w Spółdzielczym Banku Ludowym w 

Kępnie. 

2. Organizatorem promocji jest Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie z siedzibą w 

Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka nr 20, 63-600 Kępno wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000147089, NIP 6190007958, REGON 000505220, zwany dalej „Bankiem”. 

3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Celem Promocji jest pozyskanie nowych środków na terminowych lokatach 

oszczędnościowych oraz zwiększenie liczby rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych. 

5. Promocja trwa od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. Bank może skrócić okres 

Promocji bez podania przyczyny. O skróceniu okresu promocji, Klienci zostaną 

poinformowani poprzez komunikat na stronie internetowej Banku, umieszczony co 

najmniej na 14 dni roboczych przed zakończeniem okresu Promocji. 

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Bank. 

  

§ 2. Definicje 

 

1. Występujące w treści Regulaminu określenia oznaczają: 

Bank – Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, 

Klient – posiadacz Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego tj. osoba fizyczna, 

              posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

Promocja – promocja „Lokata korzystna”,  

Rachunek – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w banku,  

Uczestnik – Klient, który spełnił warunki uczestnictwa w Promocji, 

Umowa/Umowa ramowa- umowa na podstawie, której Bank prowadzi rachunek. 

2. Pozostałe pojęcia niezdefiniowane w tym regulaminie mają znaczenie nadane im w 

obowiązującym w banku „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia 

rachunków bankowych dla klientów indywidualnych” . 



   

             § 3. Warunki uczestnictwa  

                                                

1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności 

prawnych, która posiada lub założy w okresie trwania promocji w Banku rachunek 

oszczędnościowo-rozliczeniowy.   

2. Każdy Uczestnik w okresie Promocji może założyć rachunek terminowej lokaty 

oszczędnościowej prowadzonej w PLN z następującym oprocentowaniem: 

1) dla 6 miesięcznej terminowej   lokaty   oszczędnościowej   oprocentowanie   

stałe, ustalone decyzją Zarządu Banku w wysokości 2,1% w skali roku, 

2) dla 12 miesięcznej terminowej lokaty oszczędnościowej oprocentowanie   stałe, 

ustalone decyzją Zarządu Banku w wysokości 2,5% w skali roku. 

3. Minimalna kwota terminowej lokaty oszczędnościowej wynosi 1 000,00 zł. 

4. Terminowe lokaty oszczędnościowe objęte promocją są nieodnawialne, tzn., że środki 

po okresie trwania lokaty tj. sześciu lub dwunastu miesiącach zostaną przeksięgowane 

na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Uczestnika w banku.  

5. Uczestnik, może założyć dowolną liczbę lokat. 

6. Otwarcie terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata korzystna” możliwe jest tylko 

w placówkach banku. 

7. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć umowę terminowej lokaty oszczędnościowej przed 

upływem jej okresu.  Zadysponowanie kwotą lokaty przed upływem okresu lokaty 

stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i powoduje, że kwota lokaty jest 

nieoprocentowana. 

 

  § 4. Reklamacje       

                                                          

1. Reklamacje Klientów związane z Promocją przyjmowane są przez Bank: 

1) osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku w formie pisemnej lub 

ustnej do protokołu; 

2) telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z numerem 62 5977398;  

3) listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku; 

4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres 

www.sekretariat@sblkepno; 

5) faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej 

Banku; 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres 

poczty elektronicznej Klienta składającego reklamację oraz opis przedmiotu 

reklamacji. 

3. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie do 15 

dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.  

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie 

reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 11, termin 

udzielenia odpowiedzi na reklamację  może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych.  



5. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w 

terminie określonym w ust. 3, Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia  

otrzymania reklamacji: 

1) wyjaśnia  przyczynę opóźnienia; 

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy; 

3) wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na 

złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w ust. 4. 

6. Pozostałe warunki składania skarg i reklamacji regulują obowiązujące w banku 

„Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w SBL w Kępnie” 

  

                     § 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji jest Spółdzielczy Bank 

Ludowy w Kępnie, z którym Uczestnik zawarł umowę na zasadach, w celu i w zakresie 

określonych w tej umowie 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

podpisania umowy i wzięcia udziału w Promocji. 

3. W sprawach, których nie określa regulamin Promocji, zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy zawarte w umowie, potwierdzeniu wniesienia 

wpłaty na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej i regulaminach dla klientów 

indywidualnych obowiązujących w banku. 

4. Każdy Uczestnik Promocji otrzymuje i kwituje odbiór Regulaminu Promocji na 

załączniku nr 1 do tego regulaminu. 

5. Załącznik nr 1 do regulaminu stanowi jego integralną część. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji  ”Lokata korzystna”  

w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Uczestnika Promocji “Lokata korzystna” 

 w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie 

 

 

 

Imię i nazwisko:…...................................................................................................................... 

 

 

 

 

1. Oświadczam, iż zapoznałam się z treścią Regulaminu Promocji “Lokata korzystna” i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

 

Miejscowość, data Imię i nazwisko, podpis Uczestnika 

  

 

 

 

 


