
Załącznik  do Uchwały nr  10./2023 

Zarządu BSZŁ w  Łęczycy  z dnia  07 marca 2023.r.  

 

 

Regulamin 

Terminowej Lokaty Oszczędnościowej 

LOKATA ŁĄCZENIOWA dla klientów instytucjonalnych 

w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy Ziemi 

Łęczyckiej w Łęczycy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą LOKATA 

ŁĄCZENIOWA  zakładanej dla klientów instytucjonalnych. 

2. Użyte w Regulaminie Lokaty określenia  oznaczają: 

a) Bank- Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy  

b) Lokata- rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą LOKATA 

ŁĄCZENIOWA, prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza rachunku na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie świadczenia usług w zakresie 

prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalych w Banku Spółdzielczym 

Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy. 

c) Okres Umowny- okres przechowywania środków pieniężnych na Rachunku Lokaty. 

d) Regulamin Lokaty- Regulamin Terminowej Lokaty Oszczędnościowej LOKATA 

ŁĄCZENIOWA 

e) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych- Regulamin świadczenia usług w zakresie 

prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych  w Banku Spółdzielczym 

Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy. 

 

§ 2 

Bank prowadzi rachunki lokaty dla klientów instytucjonalnych – przedsiębiorstw, spółdzielni, spółek , 

stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, gospodarstw rolnych , osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą.   

§ 3 

1.  Oferta obowiązuje od 07 marca   2023 r do 30 kwietnia  2023 r 

2. Okres umowny Lokaty wynosi 3 miesiące i zaczyna się z dniem otwarcia Lokaty. 

3. Lokata nie jest odnawialna.  

4. Minimalna kwota Lokaty 1 000 PLN. 

5. Maksymalna kwota Lokaty bez ograniczeń. 

6. Odsetki są naliczane za rzeczywisty okres przechowywania przez Bank kwoty Lokaty.  



7. Po zakończeniu Okresu Umownego Lokaty kapitał wraz z odsetkami zostaną przekazane na 

rachunek wskazany przez Posiadacza na Potwierdzeniu Otwarcia Lokaty . 

8. Zerwanie Lokaty przez Posiadacza Rachunku przed upływem Okresu Umownego skutkuje 

zwrotem w całości wpłaconych przez Posiadacza Rachunku środków pieniężnych w ramach 

Lokaty. W przypadku zerwania przed upływem Okresu Umownego Bank nie nalicza ani nie 

wypłaca odsetek. 

§ 4 

            Oprocentowanie Lokat jest stałe  i wynosi 6,00 % w stosunku rocznym. 

 

§ 5 

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie LOKATY ŁĄCZENIOWEJ stosuję się 

postanowienia  Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych 

dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy. 

2. Środki pieniężne  zgromadzone na Lokacie objęte są obowiązkowym systemem gwarantowanie 

na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym , systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.  

 

 

 


