
 
 Załącznik Nr 1 do 

 Uchwały Nr 67/22 

 Zarządu Banku Spółdzielczego  

 w Miliczu z dnia 21.06.2022 r.   

 
Regulamin promocji „LOKATA JUBILEUSZOWA” 

 
Rozdział 1. ORGANIZATOR I OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 

§ 1.  

1. Organizatorem promocji „Lokata Jubileuszowa” (dalej „Promocja”) jest Bank Spółdzielczy  

w Miliczu z siedzibą w Miliczu, 56-300 Milicz, przy ul. Trzebnickiej 7, e-mail: 

info@bsmilicz.com.pl, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla 

Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000110924, NIP 9160002314, REGON 

000510155 (dalej „Bank” lub Organizator”). 

2. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(dalej zwane: „RODO”). Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane będą w celu realizacji 

Umowy terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych „LOKATA JUBILEUSZOWA”. 

Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

3. Promocja trwa od 22.06.2022 r. do 31.08.2022 r. – z możliwością przedłużenia terminu Promocji. 

4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany  zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia 

Promocji przed terminem jej obowiązywania, określonym w § 1 ust. 3, z zachowaniem praw 

nabytych przez Uczestnika Promocji. 

Rozdział 2. UCZESTNICY I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI 

§ 2.  

1. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności 

 do czynności prawnych. 

2. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej następuje: 

1) na podstawie Umowy terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych „LOKATA 

JUBILEUSZOWA”, zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Bankiem, 

2) na podstawie „Potwierdzenia otwarcia rachunku” terminowej lokaty oszczędnościowej  

– w przypadku zakładania lokaty w systemie bankowości internetowej eBankNet. 

Rozdział 3. ZASADY PROMOCJI 

§ 3.  

1. Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1.000,00 zł. 

2. Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 200.000,00 zł. 

3. Oprocentowanie Lokaty Jubileuszowej jest stałe i wynosi 5,75% w stosunku rocznym. 

4. Okres lokowania środków na lokacie wynosi 6 miesięcy. 

5. Lokata nie jest odnawialna. 

6. Kapitalizacja odsetek następuje po upływie okresu umownego. 

7. W przypadku rozwiązania terminowej lokaty oszczędnościowej  przed upływem okresu umownego, 

Bank nie nalicza odsetek. 
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Rozdział 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 4. 

1. Zasady Promocji dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 

www.bsmilicz.com.pl.  

2. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

3. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestnika, o dotrzymaniu wszelkich 

terminów decydować będzie data stempla pocztowego. 

4. Wszelką korespondencję do Organizatora, związaną z Promocją, należy kierować na adres 

właściwej placówki Banku lub Centrali Banku z dopiskiem „PROMOCJA LOKATA 

JUBILEUSZOWA”. 

5. Udział w niniejszej promocji nie wyłącza prawa do korzystania z innych promocji/konkursów/ofert 

specjalnych organizowanych przez Bank, o ile ich regulaminy nie stanowią inaczej. 

6. Pozostałe warunki rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej określa Regulamin otwierania  

i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych. 
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