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ORGANIZATOR, CEL ORAZ CZAS TRWANIA PROMOCJI  

 

§ 1. 

1. Regulamin promocji dla rolników zwany dalej „Regulaminem” określa zasady 

przeprowadzenia promocji rachunków rozliczeniowych.  

2. Organizatorem promocji jest Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą 47-100 Strzelce Op.  

ul. Gogolińska 2 zwany dalej „Bankiem”. 

3. Promocja trwa od 03.04.2018r. do 29.06.2018r. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

§ 2. 

1. Z promocji mogą skorzystać osoby prowadzące działalność rolniczą zwane dalej „Klientem”, 

które w okresie trwania promocji otworzą w Banku rachunek w złotych i  podpiszą Umowę 

o prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego/pomocniczego. 

2. Promocja dotyczy Klientów, którzy nie posiadali w Banku Spółdzielczym w Leśnicy 

założonego rachunku rozliczeniowego bieżącego/pomocniczego przez ostatni rok licząc od 

dnia otwarcia rachunku na warunkach promocyjnych.  

 

ZASADY PROMOCJI 

 

§ 3. 

1. Klient spełniający wymogi określone w § 2 zawiera Umowę o prowadzenie rachunku 

rozliczeniowego w złotych na następujących warunkach: 

1) opłata za  otwarcia rachunku rozliczeniowego – 0,00 zł. 

2) opłata miesięczna za prowadzenie rachunku rozliczeniowego – 0,00 zł. 

3) opłata miesięczna za prowadzenie rachunku rozliczeniowego za pośrednictwem Systemu 

Bankowości Internetowej (SBI) – 0,00 zł. 

4) prowizja za złożony przelew – 0,00 zł. 

5) prowizja za złożony przelew w systemie SORBNET – 0,00 zł. 

6) opłata za wydanie i opłata miesięczna za użytkowanie karty płatniczej – 0,00 zł.  

7) opłaty za realizację płatności w formie polecenia zapłaty – 0,00 zł. 

8) opłaty za odwołanie lub modyfikację polecenia zapłaty – 0,00 zł.  

9) opłaty za uruchomienie/modyfikację usługi SMS – 0,00 zł.  

10)  opłaty miesięcznej za usługę SMS – 0,00 zł.  

11) opłata za rozpoczęcie obsługi ( wdrożenie) SBI – 0,00 zł. 

12) pozostałe prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą  opłat i prowizji    

bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy”. 

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 obowiązywać będą do 30.06.2019r. 

3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust.2 będą obowiązywać stawki opłat i prowizji 

zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy”. 
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§ 4. 

1. Warunkiem skorzystania z promocji  jest prowadzenie rachunku rozliczeniowego w Banku 

przez okres co najmniej 24 miesięcy. 

2. W przypadku zamknięcia rachunku przed upływem okresu 24 miesięcy Bank naliczy opłaty 

za czynności wymienione w § 3 ust. 1  pkt. 1-3 zgodnie ze standardowymi stawkami 

określonymi w „Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy” 

obowiązującymi w dacie dokonania czynności objętej opłatą lub prowizją. 

3. Klient, dla którego rozwiązanie umowy wynika z wyrejestrowania prowadzonej 

działalności, jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust. 2. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 5. 

1. Każdy Klient przystępujący do promocji  akceptuje warunki Regulaminu. 

2. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 

3. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, tj.: zmiany w przepisach prawa 

mających wpływ na czynności bankowe związane z umową rachunku rozliczeniowego   

lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub ekonomikę czynności 

bankowych, z zastrzeżeniem, że Klienta obowiązują warunki Promocji z dnia zawarcia umowy 

rachunku rozliczeniowego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny, Prawo bankowe, Regulamin  

otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. 

 

     § 6. 

Regulamin  zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy w dniu  

23 marca 2018r. z mocą obowiązywania od 03 kwietnia 2018r.   

 

                          Zarząd Banku   

 

         

 

 


