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Rozdział 1. Postanowienia ogólne  

§ 1.  

Regulamin promocji rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego MŁODE KONTO określa 

zasady otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Kornicy promocji rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego MŁODE KONTO w  Banku Spółdzielczym w Kornicy w 

złotych dla osób fizycznych. 

§ 2. 

1. Bank – Bank Spółdzielczy w Kornicy oraz Oddział Banku;   

2. rachunek - rachunek bankowy prowadzony przez Bank na rzecz posiadacza rachunku;  

3. Regulamin – Regulamin promocji rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego pod nazwą  

MŁODE KONTO  w  Banku Spółdzielczym w Kornicy; 

4. Uczestnik – osoba fizyczna, która w okresie promocji założy w Banku rachunek 

oszczędnościowo-rozliczeniowy  MŁODE KONTO.  

 

Rozdział 2. Cel i czas trwania Promocji  

§ 3. 

Celem Promocji jest propagowanie przez Bank wśród grupy klientów indywidualnych w 

wieku  do 30 roku życia, zawierania umów o prowadzenie rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych, zwanych dalej „Rachunkami” lub „Rachunkiem”.  

§ 4. 

Promocja trwa od 1 listopada 2022 r. do 30 września 2023 r. 

§ 5. 

1. Uczestnikami Promocji mogą być: 

1)  klienci indywidualni do 30 roku życia, którzy nie posiadali wcześniej rachunku w Banku w 

okresie 12 miesięcy poprzedzających otwarcie rachunku oferowanego w okresie promocji; 

2) nowi klienci, którzy w okresie o którym mowa w § 4 otworzą taki rachunek, którzy spełniają 

pozostałe postanowienia i warunki Regulaminu.  

2. Uczestnicy promocji dzielą się na dwie grupy:  

1) I Grupa – Uczestnicy w wieku 13-18 lat; 

3) II Grupa – w wieku 18-30 lat.  

Rozdział 3. Zasady Promocji  

§ 6. 

1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnią warunki wskazane w niniejszym Regulaminie oraz w 

Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku 

Spółdzielczym w Kornicy należący do I i II grupy:  

1) przez okres 6 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy nie ponoszą kosztów 

związanych z prowadzeniem rachunku, 
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3) od 7 miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie 

rachunku Uczestnik ponosi koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku zgodnie 

z Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Kornicy. 

2.  Do kosztów promocyjnych związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunków w myśl 

niniejszego Regulaminu należą : 

1) dla  I Grupy – Uczestnicy w wieku 13-18 lat; 

a) opłata miesięczna za prowadzenie rachunku; 

b) opłata za wydanie i użytkowanie karty płatniczej w okresach miesięcznych; 

 

2) dla II Grupy – w wieku 18-30 lat: 

a) opłata miesięczna za prowadzenie rachunku; 

b) opłata miesięczna za udostepnienie i korzystanie z usługi Internet Banking, w tym 

aplikacji mobilnej Nasz Bank; 

c) opłata za wydanie i użytkowanie karty płatniczej w okresach miesięcznych. 

 

§ 7. 

Osoba zawierająca umowę o Rachunek jest informowana przez pracownika Banku, iż po 

spełnieniu warunku, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, staje się Uczestnikiem Promocji. 

 

Rozdział 4. Reklamacje 

§ 8. 

1. Uczestnik może zgłosić reklamację dotyczącą promocji:  

1) pocztą, korespondencyjnie, na adres Banku: Bank Spółdzielczy w Kornicy, Stara Kornica 

227, 08-205 Kornica; 

 2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie 

internetowej Banku);  

4) w placówkach Banku w formie ustnej lub pisemnej. Jeżeli zawiadomienie składane jest 

w formie pisemnej, Posiadacz rachunku otrzymuje kopię złożonego zawiadomienia z 

odnotowaną datą i godziną przyjęcia. 

 2. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 

dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w 

terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Posiadacza 

rachunku, wskazując jednocześnie przyczynę opóźnienia i okoliczności, które muszą zostać 

ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia 

odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.  

3. W związku z rozpatrywaną reklamacją, Bank może zwrócić się do Posiadacza rachunku o 

dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza dokumentacji 

składanej reklamacji.  

4. Bank poinformuje Posiadacza rachunku o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej lub za 

pomocą innego trwałego nośnika informacji. Informacja może być również przekazana na 

adres poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek Posiadacza rachunku. 

 § 9. 
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W pozostałych kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia 

Umowy rachunku i Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób 

fizycznych w banku Spółdzielczym w Kornicy. 

§ 10. 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:  

1) w siedzibie oraz w Oddziale Banku,  

2) na stronie internetowej www.bskornica.pl.  

2. Każda organizowana przez Bank promocja jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. 

Promocje organizowane przez Bank nie podlegają łączeniu. 

§ 11. 

1. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz do 

zakończenia Promocji przed terminem jej obowiązywania określonym w § 4, z 

zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji. 

2. Informacja o skróceniu lub wydłużeniu promocji będzie podana do wiadomości w 

placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 

http://www.bskornica.pl/

