Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 z dnia 26.10.2020 r.

Regulamin Promocji Lokata na Nowe Środki
(edycja 2)
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§1
Użyte w Regulaminie Promocji Lokata na Nowe Środki określenia oznaczają:
Kasa – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie z siedzibą
w Lublinie (20-844) przy ul. Braci Wieniawskich 5b, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000000977, posiadająca NIP 712-016-90-24,
REGON 430377430.
Regulamin Promocji - regulamin określający zasady uczestnictwa Członka Kasy w Promocji
pod nazwą Lokata na Nowe Środki. Regulamin Promocji dostępny jest w Oddziałach Kasy oraz
na stronie internetowej: www.kasaul.pl (dalej: Strona Internetowa Kasy).
Lokata na Nowe Środki - rachunek lokaty terminowej prowadzony przez Kasę na rzecz Członka
Kasy (dalej: Posiadacz Lokaty) na warunkach określonych w Umowie lokaty terminowej,
Regulaminie Promocji, Regulaminie rachunków lokat terminowych Kasy oraz Cenniku lokat
Kasy.
Rachunek Płatniczy – imienny rachunek IKS, ROR, KSO, prowadzony dla Członka Kasy, będący
rachunkiem płatniczym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
Okres Umowny - okres przechowywania środków pieniężnych na rachunku lokaty
terminowej Lokata na Nowe Środki.
Dzień przystąpienia do Promocji – dzień zawarcia umowy rachunku lokaty terminowej Lokata
na Nowe Środki.
Saldo Początkowe - łączne saldo wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych przez
Członka w Kasie na rachunkach płatniczych, rachunkach lokat terminowych i rachunkach
systematycznego oszczędzania na dzień 31 października 2020 r. z wyłączeniem rachunków
prowadzonych w celu przechowywania środków pieniężnych związanych z prowadzoną przez
Członka Kasy działalnością gospodarczą.
Nowe Środki - środki pieniężne stanowiące nadwyżkę ponad Saldo Początkowe w dniu
przystąpienia Członka Kasy do Promocji z wyłączeniem środków zdeponowanych na
rachunkach Lokat na Nowe Środki założonych przez Członka w ramach edycji 2.
Zgody marketingowe – oznaczają łącznie:
a. przekazywanie informacji handlowych drogą telefoniczną,
b. przesyłanie informacji handlowych w formie wiadomości SMS,
c. przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail,
d. dokonywanie doręczeń informacji o zmianach zasad świadczenia usług i produktów
finansowych oferowanych przez Kasę w formie elektronicznej.
§2
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest Kasa.
2. Promocja polega na możliwości otwarcia w Kasie rachunku lokaty terminowej - Lokata na
Nowe Środki w złotych polskich z promocyjnym oprocentowaniem, na zasadach
i z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie Promocji.
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3. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 3 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub do jej
odwołania przez Kasę, przy czym Kasa poinformuje o zakończeniu Promocji za pośrednictwem
Strony Internetowej Kasy.
4. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte osób, które stały się posiadaczami Lokaty
na Nowe Środki do dnia zakończenia Promocji.
5. Po zakończeniu Okresu Umownego Kasa przekaże na Rachunek płatniczy Posiadacza Lokaty
środki pieniężne wpłacone na Lokatę na Nowe Środki wraz z należnymi odsetkami
pomniejszonymi o podatek przewidziany Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
6. Zerwanie Lokaty na Nowe Środki przez Posiadacza Lokaty przed upływem Okresu Umownego
skutkuje zwrotem całości wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty na Nowe Środki
na Rachunek płatniczy Członka Kasy. W przypadku zerwania Lokaty na Nowe środki przed
upływem Okresu Umownego Kasa nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.
7. Okres Umowny Lokaty na Nowe Środki wynosi 3, lub 6 miesięcy. Okres Umowny zaczyna się
z dniem zawarcia umowy Lokaty na Nowe Środki.
8. Lokata na Nowe Środki ma charakter nieodnawialny.
9. Minimalna kwota Lokaty na Nowe Środki wynosi 500 PLN.
10. Maksymalna kwota Lokaty na nowe środki wynosi 300 000 PLN.
11. Oprocentowanie Lokaty na Nowe Środki jest stałe.
12. Wysokość oprocentowania Lokaty na Nowe Środki znajduje się w Cenniku Lokat Kasy
udostępnionym w Oddziałach Kasy i na Stronie Internetowej Kasy.
13. Środki pieniężne zgromadzone na Lokacie na Nowe Środki objęte są obowiązkowym systemem
gwarantowania na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji.
§3
Uczestnictwo w Promocji
1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna będąca Członkiem Kasy, która ulokuje
w Kasie środki na rachunku Lokaty na Nowe Środki i jednocześnie ma udzielone albo udzieli
Kasie Zgody marketingowe.
2. Z Promocji może skorzystać Członek Kasy, dla którego Kasa prowadzi Rachunek płatniczy.
3. Przelew zasilający rachunek Lokaty na Nowe Środki musi zostać dokonany z Rachunku
płatniczego, prowadzonego przez Kasę na rzecz Członka Kasy.
4. W okresie obowiązywania Promocji Członek Kasy może otworzyć dowolną liczbę Lokat na
Nowe Środki pod warunkiem, iż rachunki tych Lokat zostaną zasilone wyłącznie kwotą Nowych
Środków.
§4
Postanowienia końcowe
1. Kasa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
2. Przystąpienie do Promocji, oznacza, iż Członek Kasy zapoznał się z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.
3. Posiadacz Lokaty na prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Kasę.
Zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji określa Umowa Lokaty na Nowe Środki.
Zasady rozpatrywania reklamacji w Kasie dostępne są w Oddziałach Kasy oraz na Stronie
Internetowej Kasy. Ponadto Posiadacz Lokaty ma możliwość złożenia reklamacji do Miejskich
i Powiatowych Rzeczników Konsumentów, Rzecznika Finansowego, a także do Komisji
Nadzoru Finansowego.
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4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji, zastosowanie mają postanowienia
zawarte w Umowie Lokaty, Regulaminie rachunków lokat terminowych Kasy, Cenniku lokat
Kasy oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
5. Kasa zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Promocji lub ogłoszenia nowej
edycji Promocji, o czym Kasa poinformuje na Stronie Internetowej Kasy.
________________________________________________________________________________
Oświadczam, iż wyrażam chęć uczestnictwa w Promocji Lokata na Nowe Środki, zapoznałem/-am się
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i akceptuję je.

________________________________
Czytelny podpis Członka Kasy
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