Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu BS w Limanowej
Nr12/06/2011 z dnia 20.06.2011r.

REGULAMIN PROMOCJI LOKAT STANDARD 12M O NAZWIE
„WYSOKI STANDARD”
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§1
ORGANIZATOR, CEL ORAZ CZAS TRWANIA PROMOCJI
Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji dla Lokat Standard 12-sto miesięcznych.
Promocja ma nazwę „Wysoki Standard”
Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Limanowej z siedzibą w Limanowej, ul. Rynek 7,
zwany dalej Bankiem.
Promocja trwa od 27.06.2011r. do 30.09.2011r.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych
będące rezydentami bądź nierezydentami.
Warunkiem skorzystania z promocji jest załoŜenie 12- miesięcznej lokaty oszczędnościowej Standard
w złotych w okresie trwania promocji i utrzymanie jej przez zadeklarowany okres.
Otwarcie rachunku lokaty następuje w placówce Banku w dniu wniesienia wpłaty, po podpisaniu
„Potwierdzenia otwarcia lokaty oszczędnościowej Standard w złotych dla osób fizycznych” przez
osobę występującą o otwarcie lokaty z dopisaniem w potwierdzeniu PROMOCJA „WYSOKI
STANDARD”.
§3
ZASADY PROMOCJI
Lokata Standard otwarta w okresie promocyjnym oprocentowana jest według zmiennej stopy
procentowej, określanej w stosunku rocznym.
Oprocentowanie jest zaleŜne od kwoty lokaty i wynosi:
a) 5,80% - dla lokat w kwocie od 1.000 zł do 50.000 zł (włącznie), zatem jest wyŜsze od
oprocentowania dla Lokat Standard 12 m-cy o 1,20 p.p.
b) 6,30% - dla lokat w kwocie powyŜej 50.000 zł, zatem jest wyŜsze od oprocentowania dla Lokat
Standard 12 o 1,70 p.p.
Promocyjne oprocentowanie lokaty obowiązuje w jednym okresie funkcjonowania lokaty.
Zmiana oprocentowania następuje zgodnie z warunkami określonymi w „Regulaminie terminowej
lokaty oszczędnościowej Standard w złotych i w walutach wymienialnych” , z uwzględnieniem
postanowień zawartych w ust. 2.
Lokata otwierana w okresie promocji jest odnawialna, przy czym oprocentowanie w dniu odnowienia
lokaty jest zgodne z warunkami obowiązującymi w dniu odnowienia dla Lokat Standard 12M.
Wysokość obowiązującego oprocentowania jest określona w „Tabeli oprocentowania produktów
bankowych”.
Odsetki od lokaty otwartej w okresie promocji i utrzymanej przez zadeklarowany okres podlegają
kapitalizacji po upływie okresu umownego.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Z chwilą rozwiązania Umowy lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu, odsetki nalicza się od
kwoty lokaty w wysokości stawki ustalonej dla środków na rachunku płatnym na kaŜde Ŝądanie
w złotych, w dniu wypłaty.
KaŜdy z uczestników Promocji przed przystąpieniem do Promocji zapoznaje się z Regulaminem
i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku
(www.bs.limanowa.pl).
Zarząd
Bank Spółdzielczego w Limanowej

Regulamin obowiązuje od 27.06.2011r.

