
Załącznik nr 1 decyzji 

Członka Zarządu Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego Pani Magdaleny Falkowskiej 
nr 01/04/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 roku 

 
 

REGULAMIN PROMOCJI „Oferta Specjalna Lokat – Nowe środki” 
 

§ 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 złożony za pośrednictwem dyspozycji telefonicznej. Szczegółowe zasady składania dyspozycji telefonicznej, otwierania i prowadzenia 
Lokaty, w tym prawa i obowiązki Posiadacza, określa „Regulamin otwierania i prowadzenia Konta osobistego”, Umowa internetowego Rachunku technicznego lub Umowa Portfela 
depozytowego, w zależności od tego w ramach którego z tych stosunków otwierana jest Lokata, z zastrzeżeniem ust 2 - 3.  

2. Otwarcie Lokaty następuje w chwili osiągnięcia porozumienia pomiędzy neoBANKIEM a Posiadaczem co do warunków Lokaty określonych w ust. 5 i wniesienia wkładu na Lokatę przez 
Posiadacza. Ustna deklaracja Posiadacza złożona za pośrednictwem dyspozycji telefonicznej określa warunki Lokaty wymienione w ust. 5, a dniem wniesienia wkładu na Lokatę jest dzień 
realizacji dyspozycji polecenia przelewu środków z rachunku na Lokatę. 

3. Potwierdzeniem założenia Lokaty jest uwidocznienie Lokaty na liście Lokat w neoBANK24. neoBANK na życzenie Posiadacza przesyła potwierdzenie otwarcia Lokaty na wskazany adres 
poczty elektronicznej. 

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

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 www.neobank.pl oraz online.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. 

7. Posiadacz w momencie otwarcia Lokaty musi być Użytkownikiem aktywnego Loginu do neoBANK24 oraz wskazanego przez Posiadacza numeru (lub numerów) telefonu komórkowego 
polskiego operatora, na który neoBANK przesyła Kody SMS, a także służy Posiadaczowi do składania dyspozycji za pośrednictwem Infolinii. 

§ 3 
[Odnawialność i zamknięcie Lokaty] 

1. Lokata ma charakter nieodnawialny, neoBANK dokonuje wypłaty środków zgromadzonych na Lokacie po upływie okresu umownego w formie automatycznego przelewu środków 
zgromadzonych na Lokacie na rachunek, w ramach którego była otwarta i prowadzona Lokata. Upływ okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z upływem ostatniego 
dnia okresu umownego. 

2. Posiadacz może zamknąć Lokatę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez podania przyczyny w formie: 
a) ustnej dyspozycji w Placówce neoBANKU, 
b) ustnej dyspozycji złożonej za pośrednictwem Infolinii zgodnie z wymogami składania dyspozycji telefonicznych. 

3. W przypadku zamknięcia Lokaty ze skutkiem natychmiastowym, neoBANK za ostatni niepełny okres przechowywania Wkładu na Lokacie naliczy odsetki według obowiązującej  
w neoBANKU stopy oprocentowania likwidacyjnego, która jest stała dla danego okresu umownego przechowywania Wkładu. Wysokość stopy oprocentowania likwidacyjnego dla Lokaty  
na dzień opublikowania niniejszego Regulaminu wynosi 0,05% (pięć setnych procent) w skali roku i jest stała dla właściwego okresu przechowywania Wkładu. 

4. Wysokość oprocentowania, o którym mowa w ust. 3 neoBANK podaje do wiadomości w sposób ogólnodostępny w Placówkach neoBANKU oraz na stronie internetowej. Wysokość 
oprocentowania stopy oprocentowania likwidacyjnego dla odnowionej Lokaty może być inna, niż wysokość tego oprocentowania przed odnowieniem Lokaty, w zależności od tego jaka 
wysokość stopy oprocentowania likwidacyjnego będzie obowiązywać w neoBANKU w dniu odnowienia się Lokaty. 

 

§ 4 
[Postanowienia końcowe] 

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane w „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego”, Umowie internetowego Rachunku technicznego  
albo Umowie Portfela depozytowego, w zależności w ramach którego z tych stosunków otwierana jest Lokata. 

2. Ustna forma złożenia dyspozycji telefonicznej, dla swojej ważności musi: 
a) zostać złożona za pośrednictwem rejestrowanej rozmowy telefonicznej między Posiadaczem, a Konsultantem Infolinii neoBANKU, po uprzednim dokonaniu przez Konsultanta 

pozytywnej weryfikacji tożsamości Posiadacza, 
b) treść deklaracji złożonej przez Posiadacza nie może budzić wątpliwości co do jego intencji, 
c) po odczytaniu treści deklaracji Posiadaczowi przez Konsultanta musi ona zostać zaakceptowana przez Posiadacza, 
d) zostać zatwierdzona poprzez odczytanie w trakcie rozmowy z Konsultantem unikalnego kodu autoryzacyjnego, przesyłanego w formie wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez 

Posiadacza numeru (lub numerów) telefonu komórkowego polskiego operatora, na który neoBANK przesyła Kody SMS, a także służy Posiadaczowi do składania dyspozycji  
za pośrednictwem Infolinii. Kod autoryzacyjny przesłany przez neoBANK składa się z ciągu liczb i liter oraz skróconego opisu zatwierdzanej dyspozycji.  

neoBANK zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji złożonych w formie ustnej, w przypadku nie spełnienia przez Posiadacza w/w warunków. 
3. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje na zasadach określonych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego”, Umowie internetowego Rachunku technicznego, 

Umowie Portfela depozytowego lub odrębnym regulaminie Lokaty. 
4. Przed założeniem Lokaty Uczestnik otrzymuje niniejszy Regulamin oraz „Regulamin otwierania i prowadzenia Konta osobistego” lub treść Umowy internetowego Rachunku technicznego 

lub treść Umowy Portfela depozytowego lub odrębny regulamin Lokaty. Regulamin dostępny jest również do pobrania na stronach internetowych neoBANKU. Założenie Lokaty  
za pośrednictwem dyspozycji telefonicznej oznacza, że Uczestnik zapoznał się z zasadami Promocji i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 
 

 
 
 

*** 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2015 roku.  

*** 

http://www.neobank.pl/
https://online.neobank.pl/

