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POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERTY PROMOCYJNEJ 

 

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania w Banku Spółdzielczym w Leśnicy oferty 

promocyjnej.  

2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą 47-100 Strzelce Op.  

    ul. Gogolińska 2 zwany dalej „Bankiem”. 

3. Promocja obejmuje rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe założone w okresie  03.04.2018r. do 

29.06.2018r.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

§ 2. 

1.   Oferta promocyjna dotyczy nowo zakładanych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla 

klientów indywidualnych oraz dla klientów indywidualnych  otrzymujących świadczenia socjalne 

oraz świadczenia emerytalne z KRUS. 

2.   Klient może posiadać tylko jeden rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku objęty      

  promocją. 

3.   Warunki korzystania z oferty promocyjnej: 

1)  zawarcie z Bankiem Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego  

w złotych; 

2)  brak założonego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych w Banku 

Spółdzielczym w Leśnicy przez ostatni rok, licząc od daty otwarcia rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego na warunkach promocyjnych. 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA OFERTY PROMOCYJNEJ 

 

§ 3. 

1.  Klient  zawiera Umowę o prowadzenie rachunku na  następujących warunkach: 

1) opłata miesięczna za prowadzenie  rachunku  - 0,00 zł.  

2) opłata miesięczna za prowadzenie rachunku za pośrednictwem Systemu Bankowości 

Internetowej (SBI) – 0,00 zł. 

3) opłata za wydanie i opłata miesięczna za użytkowanie karty płatniczej – 0,00 zł.  

4) opłata za złożone płatności bezgotówkowe na  rachunki prowadzone przez placówki 

Banku Spółdzielczego w Leśnicy - 0,00 zł. 

5) opłata za złożone płatności bezgotówkowe na  rzecz innych banków – 0,00 zł.  

6) opłata za realizację płatności w formie polecenia zapłaty – 0,00 zł. 

7) opłata za odwołanie lub modyfikację polecenia zapłaty – 0,00 zł.  

8) opłata miesięczna za uruchomienie/modyfikację usługi SMS – 0,00 zł.  

9) opłata miesięczna za usługę SMS – 0,00 zł.  

10) opłata za rozpoczęcie usługi ( wdrożenie) SBI – 0,00 zł. 

11) pozostałe prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą   

                 opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy”. 

2.   Stawki, o których mowa w ust. 1, obowiązywać będą do 30.06.2019r. 

3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust.2 będą obowiązywać stawki opłat i prowizji zgodnie z 

„Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy”. 
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§ 4. 

W przypadku zamknięcia rachunku przed upływem 30.06.2019 r. Bank naliczy opłaty wymienione  w § 3 

ust. 1 pkt. 1-2  zgodnie ze standardowymi stawkami określonymi w „Taryfie opłat i prowizji bankowych 

Banku Spółdzielczego w Leśnicy” obowiązującymi w dacie dokonania czynności objętej opłatą lub 

prowizją.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 5. 

1. Przystąpienie do oferty promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu. 

2. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.  

3. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Bank przesyła Klientowi pisemnie listem zwykłym 

lub dołącza do wyciągu bankowego. 

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian, Klient może złożyć  

w jednostce organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Leśnicy, z którym zawarł Umowę  

o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, pisemne oświadczenie o odmowie 

przyjęcia zmian. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją 

wprowadzanych zmian. 

5. Złożenie przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, powoduje rozwiązanie umowy 

 o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wskutek wypowiedzenia przez 

Posiadacza rachunku w terminie 30 dni od dnia wpływu oświadczenia do jednostki organizacyjnej  

Banku i nie skutkuje powstaniem zobowiązania, o którym mowa w § 4.   

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny, Prawo bankowe, Regulamin  

otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.   

 

     § 6. 

Regulamin  zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy  w dniu  

23 marca 2018r. z mocą obowiązywania od 03 kwietnia 2018r.   

 

                            Zarząd Banku   

 

         

 

 


