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Regulamin promocji  
„Konto Junior” 

 
 

 
ORGANIZATOR I OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 

 
§ 1 

 

1. Organizatorem promocji „Konto Junior” (dalej „Promocja”) jest Bank Spółdzielczy w Sokółce z 
siedzibą w Sokółce, ul. Ściegiennego 16, 16-100 Sokółka, e-mail: bankspoldzielczy@bs-sokolka.pl, 
którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem 
KRS 0000139461, NIP 545-10-78-082. (dalej „Bank” lub „Organizator”). 

2. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Promocji 
przetwarzane będą w celu realizacji stosownej Umowy o Pakiet. Uczestnikowi Promocji przysługuje 
prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania. 

3. Promocja ”Konto Junior” trwa od 16.03.2023 r. do 14.08.2023 r. Promocja odbywa się na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia 
Promocji przed terminem jej obowiązywania określonym w § 1 ust. 3, z zachowaniem praw nabytych 
przez Uczestnika Promocji.  

5. Dzień 14.08.2023 r. jest ostatnim, w którym Uczestnik może przystąpić do Promocji. 

 

 

UCZESTNICY I WARUNKI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI 
 

§ 2 

 

1. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) może być osoba spełniająca łącznie powyższe warunki:  

1) osoba małoletnia w wieku od 13 do 18 roku życia będąca obywatelem Rzeczypospolitej 
Polskiej, za pisemną zgodą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, której wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

2) osoba nieposiadająca rachunku ROR w Banku Spółdzielczym w Sokółce na dzień założenia 
rachunku w ramach Promocji, a także w okresie ostatnich 6 miesięcy przed założeniem, 

3) osoba która zaakceptuje Regulamin i wyrazi zgodę na przystąpienie do Promocji. 
2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego o której mowa w ust.1 pkt. 1 powyżej, w 

przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna 
obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 
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ZASADY PROMOCJI 
 

§ 3 

 

1. Uczestnik uzyska prawo do Nagrody, jeśli spełni łącznie następujące warunki:  
1) w okresie od 16.03.2023 r. do 14.08.2023 r. złoży Wniosek zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz zawrze z Bankiem stosowną „Umowę o 
Pakiet”; 

2) Przedstawiciel ustawowy wyrazi zgody marketingowe (i nie wycofa ich w trakcie trwania 
Promocji) oraz wyrazi zgodę na komunikację z Bankiem za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, szczególnie w 
zakresie przesyłania przez Bank informacji o zmianach w Regulaminie, Taryfie opłat i 
prowizji, Tabeli oprocentowania. Klient w ramach danych osobowych podaje adres e-mail 
służący do komunikacji z Bankiem wraz ze stosowanymi zgodami, o których mowa powyżej, 

3) w okresie 30 dni od dnia założenia rachunku spełni następujące warunki: 
a) pobierze i aktywuje na swoim telefonie aplikację mobilną NASZ BANK, 
b) wykona co najmniej dwie transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do 

Konta lub BLIKIEM, 
c) wykona co najmniej jeden przelew za pomocą systemu Internet Banking lub 

aplikacji NASZ BANK, 
d) zasili konto kwotą 50 zł. 

  
2. Nagroda w wysokości 100 zł wypłacana jest do końca miesiąca kalendarzowego następującego po 

miesiącu w którym Uczestnik spełnił warunki promocji określone w ust. 1 pkt. 3 (przykład: Uczestnik 
założy Konto i przystąpi do promocji w marcu, warunki promocji spełni również w marcu to Nagroda 
zostaje przyznana do końca kwietnia). 

3. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w okresie Promocji. 

4. Nagroda zostanie przekazana na „Konto Junior” założone podczas otwarcia rachunku w Promocji. 
Uczestnik nie może wskazać innego nr rachunku do przekazania Nagrody. 

5. Prawo do Nagrody nie może być przez Uczestników zamieniane na inne świadczenia. 

6. „Konto Junior” posiada promocyjne warunki cenowe, które pozostają niezmienne po zakończonej 
Promocji, do ukończenia przez Uczestnika 18 roku życia. Pozostałe opłaty, niewymienione w 
poniższej tabeli zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe oraz 
za wykonywanie innych czynności, pobieranych od klientów przez Bank Spółdzielczy w Sokółce. 

Rodzaj usług (czynności) 
 

Tryb pobierania Stawka 

 Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 

Wydanie / Wznowienie karty Visa payWave  jednorazowo 0 zł 

 

7. Uczestnik po ukończeniu 18 roku życia nabywa pełną zdolność do czynności prawnych, przez co 
rachunek przekształcony zostanie, na zasadach określonych w Umowie, na dostępny w ofercie 
Banku standardowy rachunek prowadzony dla klientów indywidualnych. 

8. Bank powiadomi Posiadacza rachunku o proponowanej zmianie, zgodnie z warunkami opisanymi w 
Umowie rachunku. Posiadacz rachunku posiadający pełną zdolność do czynności prawnych po 
uzyskaniu pełnoletności powinien niezwłocznie zgłosić się do Banku i przedłożyć dokument 
tożsamości. 
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INNE POSTANOWIENIA 
 

§ 4 

 

1. Reklamacje związane z Promocją, zawierające: imię, nazwisko, adres do korespondencji jak również 
szczegółowy opis podstaw reklamacji, Uczestnik może złożyć osobiście w dowolnej placówce Banku 
Spółdzielczego w Sokółce obsługującej klientów lub na adres e-mail: bankspoldzielczy@bs-sokolka.pl  
Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi Uczestnikowi w formie papierowej lub za pomocą 
innego trwałego nośnika informacji. 

2. Bank udziela odpowiedzi, o której mowa w ust. 1 bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
odpowiedzi przed jego upływem.  

3. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje 
Uczestnika o: 

1) przyczynie opóźnienia; 

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone; 

3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi. 

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia 
odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. 

5. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej opisanej w ust. 1-4, Uczestnik ma prawo złożyć wniosek o 
przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym, zgodnie z ustawą o 
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. 

6. Zasady Promocji dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bs-
sokolka.pl. 

7. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

8. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników, o dotrzymaniu wszelkich 
terminów decydować będzie data stempla pocztowego.  

9. Wszelką korespondencję do Organizatora, związaną z Promocją, należy kierować na adres właściwej 
placówki Banku lub Centrali Banku z dopiskiem „Konto Junior”.  

10.  Udział w niniejszej Promocji nie wyłącza prawa do korzystania z innych promocji/konkursów/ofert 
specjalnych organizowanych przez Bank, o ile ich regulaminy nie stanowią inaczej. 

 

 

Załączniki: 

1. Zgoda przedstawiciela ustawowego 

2. Wniosek o otwarcie konta Junior 

 


