
    Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/20/2022                       
                                                                                                  Zarządu Banku Spółdzielczego w Rykach  

                                                                     z dnia 09.09.2022 r., 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata mobilna" w 

złotych dla osób fizycznych 
w Banku Spółdzielczym w Rykach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postanowienia ogólne  

§ 1.   

1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata mobilna” w złotych dla osób fizycznych w Banku 

Spółdzielczym w Rykach zwany dalej „Regulaminem” określa warunki, na jakich Bank Spółdzielczy w 

Rykach zwany dalej „Bankiem” prowadzi rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata mobilna”. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie „Regulamin 

otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” oraz powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz Prawo bankowe.  

§ 2. 

Posiadaczami lokaty „Lokata mobilna” mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do 
czynności prawnych, które posiadają rachunek bankowy w Banku z udostępnioną aplikacją mobilną 

BSGo.  

 

Założenie lokaty „Lokata mobilna” 

 § 3.   

 

1. Bank prowadzi „Lokatę mobilną” przez aplikację mobilną w ramach umowy o prowadzenie rachunku.  

2. Warunkiem otwarcia ”Lokaty mobilnej” jest posiadanie rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego w 

Banku z dostępem do aplikacji mobilnej. 

3. „Lokata mobilna” otwierana jest wyłącznie przez aplikację mobilną i jest prowadzona w złotych. 

4. „Lokata mobilna” ma charakter nieodnawialny.  

5. Wpłaty na „Lokatę mobilną” przyjmowane są w okresie od dnia wejścia w życie regulaminu, aż do jego 

uchylenia. 

6. Otwarcie rachunku „Lokaty mobilnej” następuje w dniu wydania dyspozycji przez Użytkownika w aplikacji 

mobilnej. 

§ 4. 

 

1. Okres umowny „Lokaty mobilnej” wynosi 6 miesięcy. 

2. Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu. Kwota lokaty wraz z odsetkami  zostanie 

przekazana na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z którego została przekazana. 

3. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000,00 zł.  

 

Oprocentowanie  

§ 5. 

1. Środki pieniężne gromadzone na „Lokacie mobilnej” oprocentowane są według stałej 
stopy procentowej, w wysokości i na zasadach określonych w „Regulaminie otwierania i 
prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” i Tabeli oprocentowania produktów bankowych 

w Banku Spółdzielczym w Rykach. 

2. Do obliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 
„Lokaty mobilnej” przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 

3. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania produktów 

bankowych w Banku Spółdzielczym w Rykach oraz podawana do wiadomości w placówkach Banku i na 

stronie internetowej Banku.  

 

Dysponowanie środkami 

§ 6.     

1. Przyjmując środki na „Lokatę mobilną” Bank zobowiązuje się wobec Klienta do 
przechowywania jego środków pieniężnych przez zadeklarowany okres i wypłacania mu 
odsetek na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. W umownym okresie przechowywania środków na rachunku „Lokaty mobilnej” Bank nie 
przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat. 

3. Dzień zapadalności lokaty jest dniem dostępności środków z lokaty.  

4. Likwidacja lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu umownego skutkuje utratą prawa 
do oprocentowania. 

 
Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2022 roku.  


