Załącznik nr 1 do Uchwały nr 533/2022
Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego z dnia 04.11.2022 r.

Regulamin Promocji
Lokaty Standardowej w EUR
w Warszawskim Banku Spółdzielczym

Warszawa, październik 2022

ORGANIZATOR PROMOCJI ORAZ OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania w Warszawskim Banku Spółdzielczym Promocji
Lokaty Standardowej w EUR, oferowanej przez Bank klientom indywidualnym lub klientom
instytucjonalnym.
2. Organizatorem promocji jest Warszawski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Warszawie, ul. Fieldorfa 5A,
03-984 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000082262, Regon: 000509643,
NIP 525-000-61-76, zwany dalej Bankiem.
3. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO).
Szczegółowe informacje znajdują się www.bank-wbs.pl/bezpieczenstwo/ochrona-danych-osobowych/.
4. Promocja trwa od dnia 7 listopada 2022 r. do 31 maja 2023 r.
SŁOWNIK
§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Bank – Warszawski Bank Spółdzielczy
2) EUR – międzynarodowy skrót euro, jednostki monetarnej, będącej prawnym środkiem płatniczym,
wprowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) tworzących strefę euro, a także
w niektórych innych państwach spoza UE (w Polsce tzw. waluta obca);
3) Klient indywidualny – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych (rezydent bądź nierezydent);
4) Klient instytucjonalny – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile
posiadają zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zarobkową na własny
rachunek (w tym wspólnicy spółki cywilnej) oraz rolnik indywidualny;
5) Lokata/rachunek Lokaty – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej przeznaczony do gromadzenia
środków pieniężnych w euro przez określony czas i na określonych warunkach, oferowany pod nazwą
„Lokata Standardowa w EUR”, którego dotyczą warunki Promocji określone w Regulaminie;
6) Nierezydent – osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, w rozumieniu Ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe;
7) Okres trwania Promocji – okres, określony w § 1 ust. 4, w którym Uczestnik Promocji otworzy w Banku
Lokatę;
8) Promocja – akcja, której zasady określa niniejszy Regulamin;
9) Placówka Banku – jednostka organizacyjna, będąca elementem struktury organizacyjnej Banku,
odpowiedzialna za działalność sprzedażową prowadzoną na terenie swojego działania (Oddział, Filia);
10) Regulamin – „Regulamin Promocji Lokaty Standardowej w EUR w Warszawskim Banku Spółdzielczym”;
11) Rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, w rozumieniu Ustawy Prawo dewizowe;
12) Uczestnik Promocji – osoba indywidualna lub instytucjonalna, która w okresie trwania Promocji założy
Lokatę na warunkach określonych w Regulaminie.
WARUNKI UCZESTNICTWA
§3
1. Promocja przeznaczona jest dla klienta indywidualnego lub klienta instytucjonalnego, który w okresie
trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki:
1) posiada lub zawrze z Bankiem Umowę o prowadzenie:
a) w przypadku klienta indywidualnego:
 rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w euro lub w złotych, albo
 rachunku „Konto dla lokat” wraz z rachunkami terminowych lokat oszczędnościowych, albo
 rachunków terminowych lokat oszczędnościowych,
b) w przypadku klienta instytucjonalnego:
 rachunku bieżącego w euro lub w złotych, albo
 pakietu „Twój Biznes” w złotych, albo
 rachunku bieżącego dla rolnika w złotych;
2) zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;
3) otworzy Lokatę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i zapewni wpływ środków
pieniężnych na rachunek Lokaty.
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2. Do Promocji można przystąpić od 07.11.2022 r. do 31.05.2023 r. i uczestniczyć w niej wyłącznie przez
pierwszy okres umowny Lokaty, o którym mowa w § 4 ust. 6.
§4
Lokata prowadzona jest w EUR.
Minimalna kwota Lokaty otwartej w ramach Promocji wynosi 100,00 EUR.
Maksymalna kwota Lokaty otwartej w ramach Promocji wynosi 100 000,00 EUR z zastrzeżeniem ust. 4.
Łączna suma wszystkich Lokat Uczestnika Promocji nie może przekroczyć 100 000 EUR.
Uczestnik Promocji może mieć nieograniczoną liczbę Lokat z zastrzeżeniem ust. 4.
W ramach Promocji Lokatę można założyć na okres umowny: 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.
Lokata nie podjęta przez Uczestnika Promocji po zakończeniu okresu umownego, określonego w ust. 6, jest
automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny. Maksymalny okres odnowienia wynosi 114 miesięcy
(9 lat i 6 miesięcy).
8. W okresie trwania Lokaty nie można dokonywać dopłat do rachunku Lokaty, ani częściowych wypłat
z rachunku Lokaty.
9. W przypadku zadysponowania kwotą Lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu następuje obniżenie
oprocentowania za dotychczasowy okres do wysokości ½ obowiązującego w Banku oprocentowania
środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (klient indywidualny) albo
rachunkach rozliczeniowych bieżących (klient instytucjonalny).
10. Odsetki od Lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
11. Zasady naliczania odsetek oraz prowadzenia rachunków lokat uregulowane są:
1) w przypadku klienta indywidualnego – w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych
dla klientów indywidualnych w Warszawskim Banku Spółdzielczym” oraz w „Taryfie prowizji i opłat
bankowych dla klientów indywidualnych w Warszawskim Banku Spółdzielczym”;
2) w przypadku klienta instytucjonalnego – w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych dla klientów instytucjonalnych (w tym rolników indywidualnych) w Warszawskim Banku
Spółdzielczym” oraz w „Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych
w Warszawskim Banku Spółdzielczym”.
§5
1. Otwarcie Lokaty następuje:
1) w placówce Banku na podstawie „Dyspozycji otwarcia Lokaty Standardowej w EUR w Promocji”
w dniu wniesienia przez Uczestnika Promocji środków pieniężnych na rachunek Lokaty,
z uwzględnieniem minimalnej kwoty Lokaty. Po otwarciu Lokaty Uczestnik Promocji otrzymuje
„Potwierdzenie otwarcia Lokaty Standardowej w EUR w Promocji”, które jest dokumentem
potwierdzającym otwarcie i prowadzenie właściwego rachunku Lokaty,
2) w bankowości elektronicznej pod warunkiem posiadania przez Uczestnika Promocji rachunku
walutowego w EUR w Banku.
2. Jeśli rachunek Lokaty jest rachunkiem wspólnym, aby skorzystać z Promocji każdy ze współposiadaczy
Lokaty musi spełnić warunki określone w Regulaminie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRZEDMIOT PROMOCJI
§6
1. Przedmiotem Promocji jest promocyjne oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
Lokaty w pierwszym okresie umownym, o którym mowa w § 4 ust. 6.
2. Oprocentowanie Lokaty w ramach Promocji jest stałe i w skali roku wynosi:
EUR
stopa stała
otwierana
otwierana przez
w placówce Banku
bankowość
elektroniczną

Lp.

Rodzaj Lokaty

1.

1-miesięczna

0,40%

0,60%

2.

3-miesięczna

0,60%

0,80%

3.

6-miesięczna

0,80%

1,00%

4.

12-miesięczna

1,20%

1,40%

3. Po zakończeniu pierwszego okresu umownego, o którym mowa w § 4 ust. 6, środki pieniężne nie podjęte
przez Uczestnika Promocji z rachunku Lokaty, zostaną oprocentowane według zmiennej stopy procentowej
w wysokości określonej w obowiązującej wówczas „Tabeli oprocentowania kredytów i depozytów
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w Warszawskim Banku Spółdzielczym” dla lokaty Standardowej w walutach wymienialnych w EUR
oferowanej przez Bank klientowi indywidualnemu lub klientowi instytucjonalnemu.
4. „Tabeli oprocentowania kredytów i depozytów w Warszawskim Banku Spółdzielczym”, obowiązująca
w Banku, dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (https://bank-wbs.pl).

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
Uczestnik promocji ma prawo składać reklamacje, przy czym zasady składania i rozpatrywania reklamacji
określone są w przypadku klienta indywidualnego w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych dla klientów indywidualnych w Warszawskim Banku Spółdzielczym”, zaś w przypadku klienta
instytucjonalnego w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów
instytucjonalnych (w tym rolników indywidualnych) w Warszawskim Banku Spółdzielczym”.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem Banku określającym zasady prowadzenia Promocji Lokaty
Standardowej w EUR oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Promocji.
Każdy Uczestnik Promocji, który przystępuje do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, w tym związanych ze zmianą
oprocentowania Lokaty, wydłużeniem lub skróceniem trwania promocji, z zachowaniem praw nabytych
przez Uczestnika Promocji.
W przypadku zmiany warunków Regulaminu, o których mowa w ust. 4, Uczestnicy Promocji zostaną
poinformowani o tych zmianach poprzez kanały informacyjne wskazane w ust. 7.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia „Potwierdzenia otwarcia
Lokaty Standardowej w EUR w Promocji”, „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych
dla klientów indywidualnych w Warszawskim Banku Spółdzielczym” albo „Regulamin otwierania
i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych (w tym rolników indywidualnych)
w Warszawskim Banku Spółdzielczym”, „Tabela oprocentowania kredytów i depozytów w Warszawskim
Banku Spółdzielczym” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku:
www.bank-wbs.pl.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję niniejszy „Regulamin Promocji Lokaty Standardowej
w EUR w Warszawskim Banku Spółdzielczym”

_________________________________
/data i podpis Uczestnika Promocji/
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