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REGULAMIN LOKAT PROMOCYJNYCH 

,,LOKATA PO SĄSIEDZKU” 

§1. ORGANIZATOR PROMOCJI  

1 Organizatorem promocji jest Nadsański Bank Spółdzielczy, 37- 450 Stalowa Wola, ul. 

Okulickiego 56 C, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez 

Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie pod 

numerem KRS 0000077552,  NIP 865-00-12-762, REGON 000507621, zwany dalej Bankiem. 

§2. UCZESTNIK PROMOCJI  

1 Uczestnikiem promocji mogą być Klienci Banku – osoby fizyczne, które posiadają pełną 

zdolność do czynności prawnych, którzy spełniają wszystkie następujące warunki:  

a) Złożą dyspozycję otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej    

b) Zaakceptują treść niniejszego Regulaminu 

c) W przypadku zakładania lokat promocyjnych o nazwach: ,,Lokata PO SĄSIEDZKU  3M NS 

(nowe środki)”  lub ,,Lokata PO SĄSIEDZKU  6M NS (nowe środki)” -  przeleją lub wpłacą do 

Banku nowe środki, które mają być przeznaczone na założenie promocyjnej lokaty.  

2 Lokatę promocyjną może otworzyć tylko posiadacz/współposiadacz rachunku 

oszczędnościowo – rozliczeniowego. 

§3. NOWE ŚRODKI  

1 Nowe środki to środki na produktach depozytowych w Banku w dniu otwarcia lokaty, które są 

nadwyżką nad saldem pieniędzy na tych produktach w dniu 28-02-2023 r.  

 

A1 – B2 = NOWE ŚRODKI 

A1  - suma pieniędzy na wszystkich produktach depozytowych w dniu otwarcia lokaty 

B2 – suma pieniędzy na wszystkich produktach depozytowych w dniu 28-02-2023 r. 

 

§4. CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1 Promocja trwa od 02-03-2023 r. do odwołania.  

2 Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania promocji w każdym czasie, bez podania 

przyczyny.  

3 Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora 

www.sanbank.pl na 1 dzień przed terminem jej zakończenia.    

§5. WARUNKI ORAZ ZASADY PROMOCJI 

1 W ramach promocji można założyć lokaty promocyjne o następujących parametrach, 

znajdujących się w poniższej Tabeli:  
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Nazwa 
lokaty 

Okres 
lokaty 

Wysokość 
oprocen- 
towania 

Rodzaj oprocentowania Max. 
Kwota 

Warunki założenia lokaty 

1. Lokata PO 
SĄSIEDZKU 
3M 
NS(nowe 
środki)  

3 
miesiące 

6,00% 1.Stałe w pierwszym 
okresie umownym – 6,00% 
2.Zmienne w kolejnym 
okresie jak dla lokaty 3-
miesięcznej standardowej. 

Brak 
limitu  

1. Posiadanie Konta ROR. 
2. Wyrażenie zgód 

marketingowych.  
3. Możliwość otwarcia lokaty 

jedynie w placówkach Banku. 
4. Lokatę można założyć 

wyłącznie z nowych środków1. 

2. Lokata PO 
SĄSIEDZKU 
6M 
NS(nowe 
środki) 

6 
miesiące 

5,70% 1.Stałe  w pierwszym 
okresie umownym – 5,70% 
2.Zmienne w kolejnym 
okresie jak dla lokaty 6-
miesięcznej standardowej. 

Brak 
limitu  

5. Posiadanie Konta ROR. 
6. Wyrażenie zgód 

marketingowych.  
7. Możliwość otwarcia lokaty 

jedynie w placówkach Banku. 
8. Lokatę można założyć 

wyłącznie z nowych środków2. 

 

2 Klient może założyć dowolną ilość lokat promocyjnych wymienionych w ust.1.  

3 Minimalna kwota wymagana do założenia lokat promocyjnych wymienionych w ust. 1 wynosi 

1 000 PLN. 

4 Lokaty promocyjne wymienione w ust. 1. zakładane są w walucie: PLN. 

5 Lokaty promocyjne wymienione w ust. 1. są odnawialne. 

6 Zerwanie lokat promocyjnych wymienionych w ust. 1 przed upływem pierwszego i każdego 

kolejnego okresu umownego spowoduje naliczenie odsetek likwidacyjnych w wysokości 1/5 

stopy podstawowej. 

7 W przypadku, gdy Uczestnikiem promocji jest współposiadacz rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego, zgody marketingowe powinny być wyrażone przez 

Uczestnika promocji zakładającego lokatę.  

8 W przypadku, gdy zgodnie z przepisami podatkowymi od wypłacanych odsetek należny 

jest zryczałtowany podatek dochodowy, Bank jako płatnik potrąci kwotę podatku z kwoty 

wypłaconych odsetek. 

§6. REKLAMACJA 

1 Reklamacje związane z uczestnictwem w promocji, można składać zgodnie z 

Regulaminem otwierania i prowadzenia przez Nadsański Bank Spółdzielczy rachunków 

bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla osób fizycznych. 

2 Działalność Banku nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. 

3 Promocja nie łączy się z innymi promocjami.  

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1 Regulamin obowiązuje od dnia 02-03-2023 r.  

2 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sanbank.pl. 

 
1 Przez nowe środki rozumie się środki pieniężne zgodnie z §3. 
2 Przez nowe środki rozumie się środki pieniężne zgodnie z §3. 

http://www.sanbank.pl/
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3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Nadsański Bank Spółdzielczy rachunków 

bankowych w złotych i w walutach wymienialnych dla osób fizycznych. 

 

  


