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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin promocji „Lokata na Nowe Środki” („Regulamin”), określa zasady oraz warunki 

uczestnictwa w promocji. 

2. Organizatorem promocji o nazwie „Lokata na Nowe Środki” („Promocja” lub „Lokata”) jest 

ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku, przy ul. Tysiąclecia 4, zarejestrowany 

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000145114, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, posiadający NIP 772 118 92 

73, Regon 000502960 („Organizator” lub „Bank“).  

3. Promocja organizowana jest przez Bank w bankowości internetowej SGB24 na podstawie 

niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

4. W zakresie użytych określeń, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, 

zastosowanie mają definicje zawarte w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia 

rachunków bankowych dla klientów indywidualnych“.  

 

Rozdział 2 

Czas trwania promocji 

 

1. Do promocji można przystąpić od 01 lutego 2023 r. do 31 marca 2023 r. (Okres przystąpienia do 

Promocji). 

2. Oprocentowanie promocyjne obowiązuje od dnia otwarcia Lokaty przez okres pierwszych 6 miesięcy 

trwania Lokaty (Okres trwania Promocji). 

3. Środki znajdujące się na Lokacie po okresie o którym mowa w ust. 2 tj. po Okresie trwania Promocji 

będą oprocentowane zgodnie z aktualną na dzień odnowienia lokaty Tabelą oprocentowania 

depozytów terminowych w wysokości przypisanej do lokat standardowych zakładanych na okres 6 

miesięcy. Aktualna tabela oprocentowania depozytów znajduje się w dowolnej placówce Banku oraz 

na www.esbank.pl > Klienci indywidualni > Oszczędności > Lokaty standardowe. 

 

Rozdział 3 

Warunki uczestnictwa w Promocji i uzyskania Oprocentowania promocyjnego 

 

1. Promocja polega na przyznaniu posiadaczowi rachunku („Posiadacz” lub „Uczestnik”), Lokaty 

Oprocentowanej promocyjnie w wysokości 6,00% w skali roku dla kwoty Nowych Środków 

ulokowanych na Lokacie, wyłącznie na okres o którym mowa w rozdziale 2 ust. 2. 

2. Oprocentowanie promocyjne – oprocentowanie stałe w skali roku, stosowane dla Nowych Środków 

w okresie od dnia otwarcia Lokaty do dnia poprzedzającego dzień odnowienia Lokaty na kolejny 

okres (obowiązuje wyłącznie przez okres pierwszych 6 miesięcy trwania Lokaty). 

3. Minimalna kwota Nowych Środków na Lokacie założonej w Okresie przystąpienia do Promocji 

wynosi 1.000,00 PLN, natomiast kwota maksymalna 100 000,00 PLN. 

4. Na Lokacie deponowane są wyłącznie Nowe Środki, stanowiące nadwyżkę sumy środków 

pieniężnych znajdujących się na rachunkach Uczestnika (rachunkach oszczędnościowo-

rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, lokatach terminowych) prowadzonych w złotych 

polskich przez Bank, w stosunku do stanu środków pieniężnych wyznaczonych na dzień bazowy 

(Saldo bazowe aktywów; saldo na Dzień bazowy). Informacja o wysokości Nowych Środków zawiera 

kwotę środków z dnia poprzedzającego dzień otwarcia Lokaty i prezentowana jest Uczestnikom 

spełniającym warunki określone w ust. 8 w bankowości internetowej SGB24 („SGB24”), w zakładce 

danej Lokaty. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim widoczna jest w Okresie przystąpienia 

do Promocji, przed otwarciem Lokaty. 

5. Dzień bazowy, to dzień, na który Bank określił stan środków na wszystkich prowadzonych przez 

Bank rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych i lokatach 

terminowych, których Uczestnik jest posiadaczem lub współposiadaczem. W przypadku zawartych 



umów rachunków wspólnych, do wyliczenia salda na Dzień bazowy przyjmuje się 100% salda 

rachunku dla każdego ze współposiadaczy,  Dzień Bazowy został określony na 26.01.2023 r. 

6. Lokata z terminem 6 miesięcznym oferowana jest w Okresie przystąpienia do Promocji wyłącznie w 

SGB24. 

7. W Okresie przystąpienia do Promocji, Uczestnik może otworzyć wyłącznie jedną Lokatę. 

8. Uczestnikiem Promocji może zostać Klient indywidualny, posiadający pełną zdolność do czynności 

prawnych, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) ma zawartą z Bankiem umowę ramową na dzień przystąpienia do Promocji, 

2) ma wyliczone saldo na Dzień bazowy, 

3) posiada dostęp do SGB24,  

4) otworzy i zasili Lokatę kwotą Nowych Środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub 

rachunku oszczędnościowego prowadzonego przez Bank, 

5) przed otwarciem Lokaty zapoznał się z treścią Regulaminu dostępnego w SGB24 i zaakceptował 

jego warunki. 

9. Lokata odnawia się na kolejny okres depozytowy na warunkach obowiązujących w Banku w dniu 

odnowienia Lokaty, chyba że Uczestnik wybierze inną dyspozycję w dniu otwarcia Lokaty. Uczestnik 

może w dowolnym momencie trwania umowy, w siedzibie Organizatora złożyć dyspozycję dotyczącą 

kapitału i odsetek. 

10. W przypadku likwidacji Lokaty:  

1) w Okresie trwania Promocji: odsetki promocyjne nie zostaną naliczone; 

2) po zakończeniu Okresu trwania Promocji: odsetki promocyjne zostaną wypłacone zgodnie z 

dyspozycja posiadacza Lokaty (dopisanie odsetek promocyjnych do kapitału lub transfer odsetek 

promocyjnych na wskazany przez Posiadacza rachunek), natomiast odsetki standardowe za 

ostatni niepełny okres depozytowy nie zostaną naliczone.  

11. Lokata nie będzie dostępna do otwarcia w przypadku zasilenia jej z rachunku do którego Uczestnik 

jest pełnomocnikiem. 

12. Odsetki od lokaty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od 

naliczonych odsetek zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

1. Zasady składania reklamacji wskazane zostały w Regulaminie świadczenia usług w zakresie 

prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Klauzula informacyjna 

Organizatora o zasadach przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do umowy ramowej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa oraz dokumenty dotyczące poszczególnych produktów i usług 

objętych tą Promocją, m.in.:  

1) Umowa ramowa, 

2) Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

indywidualnych, 

3) Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów 

indywidualnych, 

4) Przewodnik po Bankowości Internetowej SGB24. 

4. Regulamin dostępny jest w SGB24, siedzibie Organizatora (w dni robocze w godzinach otwarcia 

danej placówki) oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.esbank.pl 

5. Uczestnik może odstąpić od Promocji bez podania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od dnia 

otwarcia Lokaty, składając oświadczenie na piśmie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

Regulaminu, osobiście w placówce Banku lub wysyłając przed upływem terminu odstąpienia pocztą 

na adres placówki Banku, albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w bankowości 

internetowej SGB24.  

 

http://www.esbank.pl/


Załącznik nr 1 

Formularz odstąpienia  

od Lokaty zawartej w promocji „Lokata na Nowe Środki” 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od lokaty zawartej w promocji „Lokata na Nowe Środki”   

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że odstępuję od Lokaty, zawartej poprzez bankowość 

internetową SGB24 w dniu ………………………………… z 

Nazwa i adres 

ESBANK Bank Spółdzielczy („Bank”) 

 

PESEL  |_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _| 

Numer rachunku Lokaty:  

_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| |_ _|_ _|_ _|_ _| 

|_ _|_ _|_ _|_ _| 

 

 

    

Imię i nazwisko Posiadacza rachunku  Miejscowość, data 

 

 

Prawo odstąpienia od Lokaty (informacja) 

 

Mają Państwo prawo odstąpić od Lokaty w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo 

do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia otwarcia Lokaty.  

Oświadczenie o odstąpieniu od Lokaty mogą Państwo: 

- złożyć za pośrednictwem usługi bankowości internetowej SGB24, 

- złożyć osobiście w placówce Banku, 

- wysłać, przed upływem terminu odstąpienia, pismo pocztą na adres placówki Banku.  

Adresy placówek dostępne są na stronie internetowej Banku.  

Mogą Państwo skorzystać z niniejszego wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.  

 


