Załącznik do Uchwały Zarządu
RBS w Lututowie nr 113/2022
z dnia 23.05.2022 r.

Regulamin Promocji rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
„naSTART II”
w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie

Lututów, maj 2022 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem promocji o nazwie „naSTART II” (zwanej dalej „Promocją”) jest Rejonowy Bank
Spółdzielczy w Lututowie z siedzibą w Lututowie, ul Klonowska 2, 98-360 Lututów, wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd
Gospodarczy XX Wydział KRS pod numerem 0000126783, NIP 832-000-36-71, REGON 000503310,
zwany dalej Bankiem, lub Organizatorem.
2. Promocja organizowana jest na obszarze działalności Banku tj. na terenie województwa łódzkiego oraz na
terenie powiatów: ostrzeszowskiego, kaliskiego, ostrowskiego, kępińskiego, kluczborskiego i oleskiego,
na podstawie niniejszego Regulaminu Promocji rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „naSTART
II” w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie (zwanego dalej „Regulaminem”) oraz
obowiązujących przepisów prawa polskiego.
3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
Rozdział 2
Cel i czas trwania Promocji
§2
Celem Promocji jest propagowanie przez Organizatora wśród grupy klientów indywidualnych w wieku do
25-go roku życia, zawierania umów o prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Pakiecie
RBS Młodzież, zwanych dalej „Rachunkami” lub „Rachunkiem”
§3
1. Promocja trwa od 15 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
2. Promocja odbywa się w placówkach Organizatora, których lista znajduje się na stronie internetowej
www.rbs.lututow.pl.
§4
1. Promocją objęte są:
1) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla klientów indywidualnych prowadzone w Pakiecie RBS
Młodzież, o prowadzenie których umowy zostały podpisane w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1,
2) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w Pakiecie RBS Standard i RBS Mobilny dla klientów,
którzy w terminie o którym mowa w § 3 ust. 1, otworzą rachunek dla dziecka do 13-go roku życia
w Pakiecie RBS Młodzież, bądź wyrażą zgodę na otwarcie tego rachunku dla dzieci w wieku 13-18
lat.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji, jest zawarcie przez Uczestnika w wieku do 25 roku życia
umowy o prowadzenie rachunku w Pakiecie RBS Młodzież, o którym mowa w ust. 1, w okresie trwania
Promocji w jednej z placówek Banku.
§5
1. Uczestnikami Promocji mogą być klienci indywidualni:
1) do 25 roku życia, którzy nie posiadali wcześniej rachunku w Banku,
2) posiadający rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w pakiecie RBS Standard lub RBS
Mobilny, jak również nowi klienci, którzy w okresie o którym mowa w § 3 ust. 1 otworzą taki
rachunek,
którzy spełniają pozostałe postanowienia i warunki Regulaminu.
2. Uczestnicy promocji dzielą się na trzy grupy:
1) I Grupa – Uczestnicy do 13 roku życia,
2) II Grupa – Uczestnicy w wieku 13-25 lat.
3) III Grupa – pozostali uczestnicy tj. klienci posiadający ROR w Pakiecie RBS Standard/RBS
Mobilny będący rodzicem/opiekunem prawnym osoby dla której zostanie otwarty rachunek
w Pakiecie RBS Młodzież.
Rozdział 3
Zasady Promocji
§6
1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnią warunki wskazane w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie
świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie, należący do:
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1) Grupy I, otrzymają jednorazową premię w wysokości 50 zł, pod warunkiem dokonania wpłaty na
rachunek, o którym mowa w § 4 ust 1 pkt 1, w wysokości minimum 50 zł miesięcznie przez okres
trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wypłata premii nastąpi w czwartym miesiącu
kalendarzowym po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie rachunku.
2) Grupy II otrzymają premię w wysokości:
a) 20,00 zł wypłaconą w trzecim miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym zawarto
umowę o prowadzenie rachunku,
b) 30,00 zł wypłaconą w piątym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym zawarto
umowę o prowadzenie rachunku,
c) 50,00 zł wypłaconą w siódmym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym zawarto
umowę o prowadzenie rachunku,
pod warunkiem, dokonania co najmniej jednej transakcji Blikiem lub kartą, w każdym miesiącu
kalendarzowym poprzedzającym miesiąc wypłaty premii oraz posiadania rachunku w Pakiecie
RBS Młodzież w okresie uprawniającym do otrzymania premii.
3) Grupy III otrzymają 50% obniżkę opłaty za prowadzenie rachunku przez okres 12 miesięcy
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym otwarto rachunek w Pakiecie RBS
Młodzież.
2. Premia o której mowa w ust. 1 pkt 1-2 wypłacona zostanie do 20 dnia danego miesiąca.
3. Premia nie łączy się i nie sumuje ze sobą.
§7
Osoba zawierająca umowę o Rachunek jest informowana przez pracownika Banku, iż po spełnieniu
warunku, o którym mowa w § 4 ust 2 Regulaminu, staje się Uczestnikiem Promocji.
Rozdział 4
Reklamacje
§8
Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji rozpatrywane są na zasadach określonych
w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów
indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”.
Postanowienia końcowe
§9
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
1) w siedzibie oraz Oddziałach Organizatora,
2) na stronie internetowej www.rbs.lututow.pl.
2. Każda organizowana przez Bank promocja jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje
organizowane przez Bank nie podlegają łączeniu.
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