
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin promocji terminowych lokat  
oszczędnościowych „Na pewny zysk" 

w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym   
w Działoszynie 



3 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1 

1. Organizatorem promocji terminowych lokat oszczędnościowych o nazwie „Na pewny zysk" (zwanej dalej 
„Promocją") jest Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie z siedzibą w Działoszynie, ul 
Piłsudskiego 21A, 98-355 Działoszyn, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział KRS pod numerem 0000124521, NIP 832-00-
13-563, REGON 000502730, zwany dalej Bankiem, lub Organizatorem. 

2. Promocja organizowana jest na obszarze działania Banku tj. na terenie województwa łódzkiego oraz powiatu 
kłobuckiego, na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulaminu") oraz obowiązujących przepisów prawa 
polskiego. 

3. Regulamin Promocji „Na pewny zysk" (zwany dalej „Regulaminem") jest jedynym dokumentem 
określającym szczegółowe zasady Promocji. 

 
Rozdział 2 

Cel i czas trwania Promocji 
 

§ 2 
Celem Promocji jest propagowanie przez Organizatora wśród klientów indywidualnych lokowania nadwyżek 
finansowych na terminowe lokaty oszczędnościowe. 

 
§ 3 

1. Promocja trwa od 13.07.2022 roku do 30 września 2022 roku. 
2. Promocja odbywa się w placówkach Organizatora, których lista znajduje się na stronie 

www.nbsdzialoszyn.pl. 
 

§ 4 
1. Promocją objęte są terminowe lokaty oszczędnościowe w ramach Promocji „Na pewny zysk" dla klientów 

indywidualnych, prowadzone w złotych. 
2. Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi 1 000,00 zł. 
3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi otworzyć rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w 

terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
 

§ 5 
1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci indywidualni - osoby, które posiadają w Banku 

rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy i spełniają pozostałe postanowienia i warunki Regulaminu. 
2. Uczestnicy posiadający rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy oraz Usługę Bankowości Elektronicznej 

(Internet banking), mogą założyć rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „Na pewny zysk" w 
placówce Banku lub poprzez Usługę Bankowości Elektronicznej. 

 
Rozdział 3 

Zasady Promocji 
 

§ 6 
1. W ramach Promocji Uczestnik Promocji, który otworzy rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 

„Na pewny zysk" w placówce Banku, otrzymuje następujące promocyjne warunki, dla terminowej lokaty 
oszczędnościowej: 
1) 3-miesięcznej, oprocentowanie zmienne określone Uchwałą Zarządu Banku w wysokości 3,75 % w 

stosunku rocznym, 
2) 6-miesięcznej, oprocentowanie zmienne określone Uchwałą Zarządu Banku w wysokości 4,25 % w 

stosunku rocznym, 
3) 12-miesięcznej, oprocentowanie zmienne określone Uchwałą Zarządu Banku w wysokości 4,75 % w   

stosunku rocznym. 
2. W ramach Promocji Uczestnik Promocji, który otworzy rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „Na 
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pewny zysk" przez Internet Banking, otrzymuje następujące promocyjne warunki, dla terminowej lokaty 
oszczędnościowej: 

1) 3-miesięcznej, oprocentowanie zmienne określone Uchwałą Zarządu Banku w wysokości 4,00 % w 
stosunku rocznym, 

2) 6-miesięcznej, oprocentowanie zmienne określone Uchwałą Zarządu Banku w wysokości 4,50 % w 
stosunku rocznym, 

3) 12-miesięcznej, oprocentowanie zmienne określone Uchwałą Zarządu Banku w wysokości 5,00 % w   
stosunku rocznym. 

 

2. Lokata "Na pewny zysk" nie odnawia się automatycznie po upływie okresu umownego, na jaki ją otwarto. 
3. Niezależnie od warunków Promocji przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w zakresie otwierania, 

prowadzenia rachunków bankowych, mają zastosowanie postanowienia „Regulamin świadczenia usług w 
zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Nadwarciańskim Banku 
Spółdzielczym w Działoszynie", w związku z czym Uczestnik Promocji poza spełnieniem warunków 
przewidzianych w niniejszym Regulaminie, musi spełniać warunki przewidziane ww. „Regulaminie 
świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w 
Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie". 

 
Rozdział 4 

Reklamacje 

 

§ 7 
Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji rozpatrywane są na zasadach określonych w „Regulaminie 
świadczenia usług w  zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w 
Nadwarciańskim Bank Spółdzielczym w Działoszynie". 
 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

 
§ 8 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 
1) w siedzibie oraz Oddziałach Organizatora, 
2) na stronie internetowej www.nbsdzialoszyn.pl. 

2. Każda organizowana przez Bank promocja jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje 
organizowane przez Bank nie podlegają łączeniu. 

 
 
 
 
 


