
 
 

Załącznik do Uchwały Nr 67/09/2022 

Zarządu Banku Spółdzielczego  

w Janowie Lubelskim 

z dnia 12 września 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Promocji Jesiennej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janów Lubelski, 2022 r. 
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§ 1 

Organizator, cel oraz czas trwania promocji 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzania promocji, której przedmiotem jest promocyjne 

oprocentowanie środków zgromadzonych na lokacie 6 oraz 12 miesięcznej zakładanej                  

w okresie promocji.  

2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, z siedzibą w Janowie 

Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 53A, 23-300 Janów Lubelski, którego akta rejestrowe są 

przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

pod numerem KRS 0000133796, NIP 8621004949, REGON 000500889, zwany dalej: 

„Bankiem”. 

3. Promocja trwa od dnia 15 września 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna będąca rezydentem lub nierezydentem 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w zakresie niezwiązanym 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, która zawrze umowę Lokaty terminowej na okres 

6 lub 12 miesięcy z promocyjnym oprocentowaniem w okresie od 15 września 2022 r. do 31 

października 2022 r. 

2. Lokata terminowa na okres na okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy jest otwierana i prowadzona 

na zasadach sprecyzowanych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków 

bankowych dla klientów indywidualnych, z zastrzeżeniem warunków promocyjnych 

określonych  w niniejszym Regulaminie.  

3. Klienci Banku, którzy posiadają zawartą umowę ramową, otwierają lokatę w ramach 

Promocji Jesiennej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, złożenie dyspozycji, 

wniesienie wpłaty i podpisanie przez Klienta i pełnomocnika Banku potwierdzenia otwarcia 

lokaty w ramach Promocji Jesiennej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

4. Nowi Klienci otwierają lokatę w ramach Promocji Jesiennej poprzez akceptację niniejszego 

Regulaminu oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

indywidualnych, złożenie dyspozycji, wniesienie wpłaty i:  

1) podpisanie przez Klienta i pełnomocnika Banku nowej umowy ramowej wraz  

z potwierdzeniem otwarcia lokaty w ramach Promocji Jesiennej, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, albo  

2) zawarcie umowy terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach Promocji Jesiennej, 

której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 3 

Zasady promocji 

1. Przedmiotem promocji Jesiennej jest promocyjne oprocentowanie środków zgromadzonych 

na:  

1) Lokacie na 6 miesięcy w wysokości 5,00 % (słownie: pięć procent) w skali roku przez 

okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lokaty na 6 miesięcy, 

2) Lokacie na 12 miesięcy w wysokości 6,00 % (słownie: sześć procent) w skali roku 

przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lokaty na 12 miesięcy. 

 

2. Po upływie okresu promocyjnego oprocentowania, środki zgormadzone na lokacie zawartej 

na okres 6 lub 12 miesięcy będą oprocentowane według stawek oprocentowania zgodnych                 

z obowiązującą wówczas Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku 

Spółdzielczego w Janowie Lubelskim. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 
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1. Niniejszy Regulamin jest przekazywany Klientom przed zawarciem umowy.  

2. Każdy z uczestników Promocji poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej 

www.bsjl.pl. 

4. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w tym 

związanych z wydłużeniem lub skróceniem promocji. Zmienione warunki Regulaminu 

zostaną udostępnione w miejscach wskazanych w ust. 3. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie Regulamin 

otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15 września 2022 roku.  

http://www.bsjl.pl/

