
 

 Załącznik nr 5 do uchwały 
Zarządu Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego  

nr 186/14 z dnia 16 września 2014 roku 

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego  
Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Poznaniu ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań, SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000087833, REGON 630012490, NIP 784-00-41-401 
 
Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. 
w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej 

 
  

 

REGULAMIN LOKAT SPECJALNYCH 

w ramach Konta osobistego, Portfela depozytowego, internetowego Rachunku technicznego  
oraz Konta rolniczego 

 
 

§ 1 
[Organizator promocji] 

Niniejszy Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych (zwanych dalej w treści 
Regulaminu „Lokatą”) na specjalnych warunkach w Wielkopolskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Poznaniu, ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 
Poznań, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod oznaczeniem KRS 0000087833 prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwanym dalej w treści 
Regulaminu „neoBANKIEM”). 

 
§ 2 

[Zasady Promocji] 
1. Warunki Lokaty określa wniosek o założenie Lokaty, a w przypadku Lokat otwieranych w Placówce neoBANKU również potwierdzenie 

założenia Lokaty. Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia Lokaty, w tym prawa i obowiązki Posiadacza, określa „Regulamin 
otwierania i prowadzenia Konta osobistego”, Umowa Portfela depozytowego, Umowa internetowego Rachunku technicznego albo 
„Regulamin otwierania i prowadzenia Konta rolniczego”, w zależności od tego w ramach którego z tych stosunków otwierana jest Lokata. 

2. Każdy Posiadacz może założyć dowolną liczbę Lokat, jednak łączna suma środków zgromadzonych na wszystkich Lokatach nie może 
przekroczyć 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych). 

3. Lokata jest oprocentowana według stałej stopy procentowej. 
4. Lokata ma charakter odnawialny. Odnowienie Lokaty następuje na zasadach określonych w  „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta 

osobistego”, Umowa Portfela depozytowego, Umowie internetowego Rachunku technicznego albo „Regulaminie otwierania i prowadzenia 
Konta rolniczego”, w zależności od tego w ramach którego z tych stosunków otwierana jest Lokata. W przypadku odnowienia Lokaty 
 na zasadach określonych w  „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego”, Umowa Portfela depozytowego, Umowie 
internetowego Rachunku technicznego albo „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta rolniczego”, w zależności od tego w ramach 
którego z tych stosunków otwierana jest Lokata, środki zgromadzone na Lokacie w następnych okresach umownych oprocentowane będą 
w wysokości określonej w neoBANKU dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla danego okresu przechowywania wkładu  
i stałej stopie procentowej. Wysokość aktualnego (standardowego) oprocentowania rachunków terminowych lokat oszczędnościowych  
dla danego okresu umownego ogłaszana jest w placówkach neoBANKU oraz na jego stronie internetowej http://www.neobank.pl. 

5. Obowiązujące w neoBANKU specjalne warunki na jakich mogą być zakładane Lokaty, tj.: 
a) okres umowny na jaki może być założona Lokata, 
b) wysokość oprocentowania Lokaty w skali roku, 
c) minimalną oraz maksymalną kwotę wkładu na Lokatę, 
d) ewentualne dodatkowe cechy wymagane od uczestnika Promocji, 

ogłaszane są w placówkach neoBANKU oraz na jego stronie internetowej http://www.neobank.pl. Warunki te obowiązują do czasu  
ich zmiany, poprzez ogłoszenie nowych warunków ofertowych w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. 

6. neoBANK może oferować jednocześnie kilka rodzajów Lokat (określanych nazwami handlowymi), różniących się warunkami, o których 
mowa w ust. 5. Wysokość oprocentowania Lokaty jest uzależniona od rodzaju, kwoty i czasu trwania Lokaty oraz daty otwarcia Lokaty. 

 

§ 3 

[Postanowienia końcowe] 
1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane w „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego”, Umowa 

Portfela depozytowego, Umowie internetowego Rachunku technicznego albo „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta rolniczego”,  
w zależności od tego w ramach którego z tych stosunków otwierana jest Lokata. 

2. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje na zasadach określonych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego”, Umowa 
Portfela depozytowego, Umowie internetowego Rachunku technicznego albo „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta rolniczego”,  
w zależności od tego w ramach którego z tych stosunków otwierana jest Lokata. 

 
 

*** 
 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 września 2014 roku. 
 

*** 

http://www.neobank.pl/
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