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ORGANIZATOR PROMOCJI ORAZ OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 

§ 1  

1. Regulamin określa zasady przeprowadzania promocji „Lokaty Szafirowej” na nowe środki 

pieniężne, zwanej dalej Lokatą. 

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 1 lutego 2023 r. do dnia  30 kwietnia 2023 r. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§ 2  

Z promocji może skorzystać klient indywidualny, będący osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności 

prawnych (rezydent bądź nierezydent), zwany dalej Uczestnikiem promocji, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1) zawarł z Bankiem Umowę o prowadzenie: 

a) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych, albo 

b) rachunku „Konto dla lokat” wraz z rachunkami terminowych lokat oszczędnościowych, albo  

c) rachunków terminowych lokat oszczędnościowych; 

2) zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu; 

3) otworzył Lokatę z nowych środków pieniężnych – z uwzględnieniem minimalnej kwoty Lokaty, która 

wynosi 1 000 zł i maksymalnej kwoty Lokaty lub łącznej sumy wszystkich otwartych Lokat, która 

wynosi 450 000 zł. 

NOWE ŚRODKI 

§ 3  

1. Nowe Środki to nadwyżka środków pieniężnych ulokowanych przez Uczestnika promocji na 

rachunkach depozytowych w dniu poprzedzającym dzień wpływu środków na Lokatę, w stosunku 

do stanu środków pieniężnych na tych rachunkach na dzień 31.01.2023 r., powiększona o bieżące 

wpływy na rachunki depozytowe w dniu założenia Lokaty i deponowaną gotówkę. 

2. Rachunki depozytowe to indywidualne albo wspólne: rachunki oszczędnościowe, rachunki 

oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunek „Konto dla lokat”, Indywidualne Konto Emerytalne lub 

rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych. 

Równowartość środków w walutach wymienialnych przeliczana jest po kursie średnim NBP 

ogłoszonym w dniu poprzednim. 

ZASADY PROMOCJI 

§ 4  

1. Lokata prowadzona jest w złotych. 

2. Lokata przyjmowana jest na okres 3-miesięczny (3M), z uwzględnieniem ust. 3. 

3. Lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny, na warunkach przewidzianych 

dla Lokaty Standardowej w złotych dla klientów indywidualnych, odpowiadającej temu samemu 

http://www.bank-wbs.pl/bezpieczenstwo/ochrona-danych-osobowych/
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okresowi umownemu z oprocentowaniem obowiązującym w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu 

umownego. Maksymalny okres odnowienia wynosi 114 miesięcy (9 lat i 6 miesięcy). 

4. Oprocentowanie lokaty jest stałe. 

5.  Wysokość oprocentowania Lokaty wynosi: 

1)  w pierwszym okresie 3M – 7% w stosunku rocznym, 

2) w następnych okresach 3M – zgodnie z „Tabelą oprocentowania kredytów i depozytów 

w Warszawskim Banku Spółdzielczym”, obowiązującą w dniu odnowienia Lokaty. 

6. Otwarcie Lokaty następuje w placówce Banku w dniu wniesienia wpłaty.  

7. Minimalna kwota Lokaty wynosi  1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). 

8. Maksymalna kwota Lokaty wynosi 450 000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Łączna suma wszystkich Lokat Uczestnika promocji nie może przekroczyć 450 000 zł. 

10. Odsetki od Lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego. 

11. 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. 

12. W okresie trwania Lokaty nie można dokonywać dopłat do rachunku Lokaty, ani częściowych 

wypłat z rachunku Lokaty.  

13. Załącznikiem nr 1 do Regulaminu jest „Potwierdzanie otwarcia promocyjnej terminowej lokaty 

oszczędnościowej LOKATA SZAFIROWA”. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5  

1. Uczestnik promocji ma prawo składać reklamacje, przy czym zasady składania i rozpatrywania 

reklamacji określone są w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla 

klientów indywidualnych w Warszawskim Banku Spółdzielczym”. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem Banku określającym zasady prowadzenia promocji 

„Lokaty Szafirowej” na nowe środki pieniężne oraz określa prawa i obowiązki Uczestników 

promocji. 

3. Każdy Uczestnik promocji, który przystępuje do promocji akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 

4. 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.  

5. W przypadku zmiany warunków Regulaminu, o których mowa w ust. 5, Uczestnicy promocji 

zostaną poinformowani o tych zmianach poprzez kanały informacyjne wskazane w ust. 7. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie „Regulamin 

otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Warszawskim 

Banku Spółdzielczym” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. 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 „Lokata 

Szafirowa” w Warszawskim Banku Spółdzielczym” 

 

_________________________________ 
                 /data i podpis Uczestnika promocji/ 

 

http://www.bank-wbs.pl/

