
Informacja o produktach depozytowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w Oddziale Internetowym 
Stan na dzień 30.05.2022 roku 

 
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie  

strona 1/7 

 
  

 

 

 

Rodzaj czynności / usługi 

OFERTA SPECJALNA DOSTĘPNA POPRZEZ USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PBS24 

LOKATY DLA NOWYCH KLIENTÓW 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej z oprocentowaniem stałym – dostępny w ramach Konta osobistego 

ekstraLOKATA 3M 

− Minimalny wkład 1.000,00 zł.  

− Maksymalny łączny wkład 400.000,00 zł. 

− Okres 3  miesiące 

− Oprocentowanie stałe 5,50 % w skali roku. 

− Oprocentowanie obowiązuje od dnia 30.05.2022 r.  

− Kapitalizacja odsetek po okresie umownym. 

− ekstraLOKATA 3M ma charakter odnawialny. Odnowienie następuje na zasadach określonych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego dla umów zawartych w oddziale internetowym w Polskim Banku Spółdzielczym w 
Ciechanowie”, środki zgromadzone na lokacie w następnych okresach umownych oprocentowane będą w wysokości określonej w Banku dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla 3 miesięcznego okresu przechowywania 
wkładu i stałej stopie procentowej.  

− W przypadku zamknięcia ekstraLOKATY 3M ze skutkiem natychmiastowym, Bank za ostatni niepełny okres przechowywania wkładu naliczy odsetki według obowiązującej w Banku stopy oprocentowania likwidacyjnego, która jest stała 
dla danego okresu umownego przechowywania wkładu. 

− Warunki szczególne: 
1. Skorzystać z lokaty dla nowych klientów Banku ekstraLOKATY 3M może wyłącznie osoba, która spełniła łącznie poniższe warunki:  

a. jest rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami,  
b. posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
c. złożyła wniosek elektroniczny o otwarcie Konta osobistego Rachunek depozytowy za pośrednictwem formularza na stronach internetowych Banku online.pbsciechaow.pl, na podstawie którego zawarła z Bankiem Umowę Konta 

osobistego Rachunek depozytowy, 
d. która włącznie do dnia złożenia wniosku elektronicznego o otwarcie Konta osobistego Rachunek depozytowy, o którym mowa w lit. c: 

− nie była Posiadaczem lub Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, 

− nie była Posiadaczem lub Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku oszczędnościowego w Banku, 

− nie była Posiadaczem lub Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w Banku, 

− nie zawarła z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki, 

− nie była Posiadaczem lub Użytkownikiem karty kredytowej w Banku. 
2. Skorzystać z ekstraLOKATY 3M nie mogą osoby,  

a. które na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych 
oraz  

b. które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami 
oraz  

c. które wyraziły sprzeciw, co do wykorzystania automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 
z siedzibą w Ciechanowie, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami. 

d. nie wyraziły zgody na korespondencję drogą elektroniczną na wskazany w Banku adres e-mail zamiast przesyłki listowej nadanej za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe z późniejszymi zmianami, w tym w szczególności na dostarczanie przez Bank wszelkiej korespondencji oraz informacji związanych z produktami i usługami świadczonymi przez Bank, w szczególności na 
dostarczanie informacji o zmianach postanowień umownych, regulaminów oraz taryf opłat i prowizji, jak również dostarczanie dokumentów zawierających dane stanowiące tajemnicę bankową.  

e. nie wyraziły zgody, na wywołanie skutku doręczenia dla wprowadzonej korespondencji w postaci elektronicznej do systemu teleinformatycznego, poprzez jego nadanie na wskazany w Banku adres e-mail, również w przypadku 
otrzymania przez Bank informacji z systemu teleinformatycznego o niedoręczeniu korespondencji w postaci elektronicznej z uwagi na nieistnienie wskazanego adresu e-mail lub brak możliwości umieszczenia korespondencji 
elektronicznej na serwerze odbiorczym, w szczególności z uwagi na zapełnienie całej przestrzeni dyskowej dla poczty przychodzącej, jaką zapewnił dostawca usługi poczty elektronicznej. 

3. Skorzystać z Lokaty dla nowych Klientów można w terminie do 85 dni od dnia zawarcia umowy Konta osobistego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. c, nie dłużej jednak niż do daty końcowej obowiązywania oferty. 

4. Gwarancja dostępności oferty lokaty z oprocentowaniem obowiązującym w dniu złożenia wniosku elektronicznego o otwarcie Konta osobistego Rachunek depozytowy, o którym mowa w ust. 1 lit. c, przez okres kolejnych 5 dni roboczych 

od daty złożenia tego wniosku. 

3 miesiące – 5,50% 
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Rodzaj czynności / usługi 

OFERTA SPECJALNA DOSTĘPNA POPRZEZ USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PBS24 

LOKATY DLA NOWYCH KLIENTÓW 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej z oprocentowaniem stałym – dostępny w ramach Konta osobistego 

ekstraLOKATA 6M 

− Minimalny wkład 1.000,00 zł.  

− Maksymalny łączny wkład  400.000,00 zł. 

− Okres 6  miesięcy 

− Oprocentowanie stałe 5,50 % w skali roku. 

− Oprocentowanie obowiązuje od dnia 30.05.2022 r.  

− Kapitalizacja odsetek po okresie umownym. 

− ekstraLOKATA 6M ma charakter odnawialny. Odnowienie następuje na zasadach określonych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego dla umów zawartych w oddziale internetowym w Polskim Banku Spółdzielczym w 
Ciechanowie”, środki zgromadzone na lokacie w następnych okresach umownych oprocentowane będą w wysokości określonej w Banku dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla 6 miesięcznego okresu przechowywania 
wkładu i stałej stopie procentowej.  

− W przypadku zamknięcia ekstraLOKATY 6M ze skutkiem natychmiastowym, Bank za ostatni niepełny okres przechowywania wkładu naliczy odsetki według obowiązującej w Banku stopy oprocentowania likwidacyjnego, która jest stała 
dla danego okresu umownego przechowywania wkładu. 

− Warunki szczególne: 
1. Skorzystać z lokaty dla nowych klientów Banku ekstraLOKATY 6M może wyłącznie osoba, która spełniła łącznie poniższe warunki:  

a. jest rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami,  
b. posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
c. złożyła wniosek elektroniczny o otwarcie Konta osobistego Rachunek depozytowy za pośrednictwem formularza na stronach internetowych Banku online.pbsciechaow.pl, na podstawie którego zawarła z Bankiem Umowę Konta 

osobistego Rachunek depozytowy, 
d. która włącznie do dnia złożenia wniosku elektronicznego o otwarcie Konta osobistego Rachunek depozytowy, o którym mowa w lit. c: 

− nie była Posiadaczem lub Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, 

− nie była Posiadaczem lub Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku oszczędnościowego w Banku, 

− nie była Posiadaczem lub Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w Banku, 

− nie zawarła z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki, 

− nie była Posiadaczem lub Użytkownikiem karty kredytowej w Banku. 
2. Skorzystać z ekstraLOKATY 6M nie mogą osoby,  

a. które na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych 
oraz  

b. które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami 
oraz  

c. które wyraziły sprzeciw, co do wykorzystania automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie  
z siedzibą w Ciechanowie, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami. 

d. nie wyraziły zgody na korespondencję drogą elektroniczną na wskazany w Banku adres e-mail zamiast przesyłki listowej nadanej za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe z późniejszymi zmianami, w tym w szczególności na dostarczanie przez Bank wszelkiej korespondencji oraz informacji związanych z produktami i usługami świadczonymi przez Bank, w szczególności na 
dostarczanie informacji o zmianach postanowień umownych, regulaminów oraz taryf opłat i prowizji, jak również dostarczanie dokumentów zawierających dane stanowiące tajemnicę bankową.  

e. nie wyraziły zgody, na wywołanie skutku doręczenia dla wprowadzonej korespondencji w postaci elektronicznej do systemu teleinformatycznego, poprzez jego nadanie na wskazany w Banku adres e-mail, również w przypadku 
otrzymania przez Bank informacji z systemu teleinformatycznego o niedoręczeniu korespondencji w postaci elektronicznej z uwagi na nieistnienie wskazanego adresu e-mail lub brak możliwości umieszczenia korespondencji 
elektronicznej na serwerze odbiorczym, w szczególności z uwagi na zapełnienie całej przestrzeni dyskowej dla poczty przychodzącej, jaką zapewnił dostawca usługi poczty elektronicznej. 

3. Skorzystać z Lokaty dla nowych Klientów można w terminie do 85 dni od dnia zawarcia umowy Konta osobistego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. c, nie dłużej jednak niż do daty końcowej obowiązywania oferty. 

4. Gwarancja dostępności oferty lokaty z oprocentowaniem obowiązującym w dniu złożenia wniosku elektronicznego o otwarcie Konta osobistego Rachunek depozytowy, o którym mowa w ust. 1 lit. c, przez okres kolejnych 5 dni roboczych 

od daty złożenia tego wniosku. 

6 miesięcy – 5,50% 
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Rodzaj czynności / usługi 

OFERTA SPECJALNA DOSTĘPNA POPRZEZ USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PBS24 

LOKATY DLA NOWYCH KLIENTÓW 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej z oprocentowaniem stałym – dostępny w ramach Konta osobistego 

ekstraLOKATA 12M 

− Minimalny wkład 1.000,00 zł.  

− Maksymalny łączny wkład 400.000,00 zł. 

− Okres 12  miesięcy 

− Oprocentowanie stałe 5,50 % w skali roku. 

− Oprocentowanie obowiązuje od dnia 30.05.2022 r.  

− Kapitalizacja odsetek po okresie umownym. 

− ekstraLOKATA12M ma charakter odnawialny. Odnowienie następuje na zasadach określonych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego dla umów zawartych w oddziale internetowym w Polskim Banku Spółdzielczym 
w Ciechanowie”, środki zgromadzone na lokacie w następnych okresach umownych oprocentowane będą w wysokości określonej w Banku dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla 12 miesięcznego okresu 
przechowywania wkładu i stałej stopie procentowej.  

− W przypadku zamknięcia ekstraLOKATY 12M ze skutkiem natychmiastowym, Bank za ostatni niepełny okres przechowywania wkładu naliczy odsetki według obowiązującej w Banku stopy oprocentowania likwidacyjnego, która jest stała 
dla danego okresu umownego przechowywania wkładu. 

− Warunki szczególne: 
1. Skorzystać z lokaty dla nowych klientów Banku ekstraLOKATY 12M może wyłącznie osoba, która spełniła łącznie poniższe warunki:  

a. jest rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami,  
b. posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
c. złożyła wniosek elektroniczny o otwarcie Konta osobistego Rachunek depozytowy za pośrednictwem formularza na stronach internetowych Banku online.pbsciechaow.pl, na podstawie którego zawarła z Bankiem Umowę Konta 

osobistego Rachunek depozytowy, 
d. która włącznie do dnia złożenia wniosku elektronicznego o otwarcie Konta osobistego Rachunek depozytowy, o którym mowa w lit. c: 

− nie była Posiadaczem lub Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, 

− nie była Posiadaczem lub Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku oszczędnościowego w Banku, 

− nie była Posiadaczem lub Współposiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w Banku, 

− nie zawarła z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki, 

− nie była Posiadaczem lub Użytkownikiem karty kredytowej w Banku. 
2. Skorzystać z ekstraLOKATY 12M nie mogą osoby,  

a. które na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych 
oraz które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi 
zmianami oraz  

b. które wyraziły sprzeciw, co do wykorzystania automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 
z siedzibą w Ciechanowie, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami. 

c. nie wyraziły zgody na korespondencję drogą elektroniczną na wskazany w Banku adres e-mail zamiast przesyłki listowej nadanej za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe z późniejszymi zmianami, w tym w szczególności na dostarczanie przez Bank wszelkiej korespondencji oraz informacji związanych z produktami i usługami świadczonymi przez Bank, w szczególności na 
dostarczanie informacji o zmianach postanowień umownych, regulaminów oraz taryf opłat i prowizji, jak również dostarczanie dokumentów zawierających dane stanowiące tajemnicę bankową.  

d. nie wyraziły zgody, na wywołanie skutku doręczenia dla wprowadzonej korespondencji w postaci elektronicznej do systemu teleinformatycznego, poprzez jego nadanie na wskazany w Banku adres e-mail, również w przypadku 
otrzymania przez Bank informacji z systemu teleinformatycznego o niedoręczeniu korespondencji w postaci elektronicznej z uwagi na nieistnienie wskazanego adresu e-mail lub brak możliwości umieszczenia korespondencji 
elektronicznej na serwerze odbiorczym, w szczególności z uwagi na zapełnienie całej przestrzeni dyskowej dla poczty przychodzącej, jaką zapewnił dostawca usługi poczty elektronicznej. 

3. Skorzystać z Lokaty dla nowych Klientów można w terminie do 85 dni od dnia zawarcia umowy Konta osobistego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. c, nie dłużej jednak niż do daty końcowej obowiązywania oferty. 

4. Gwarancja dostępności oferty lokaty z oprocentowaniem obowiązującym w dniu złożenia wniosku elektronicznego o otwarcie Konta osobistego Rachunek depozytowy, o którym mowa w ust. 1 lit. c, przez okres kolejnych 5 dni roboczych 

od daty złożenia tego wniosku. 

12 miesięcy – 5,50% 
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Rodzaj czynności / usługi 

OFERTA SPECJALNA DOSTĘPNA POPRZEZ USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PBS24 

LOKATY NA NOWE ŚRODKI 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej z oprocentowaniem stałym – dostępny w ramach Konta osobistego 

superLOKATA 3M 

− Minimalny wkład 1.000,00 zł.  

− Maksymalny łączny wkład 1 000.000,00 zł. 

− Okres 3 miesiące 

− Oprocentowanie stałe 5,00% w skali roku. 

− Oprocentowanie obowiązuje od dnia 12.05.2022 r.  

− Kapitalizacja odsetek po okresie umownym. 

− superLOKATA 3M ma charakter odnawialny. Odnowienie następuje na zasadach określonych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego dla umów zawartych w oddziale internetowym w Polskim Banku Spółdzielczym 
w Ciechanowie”, środki zgromadzone na lokacie w następnych okresach umownych oprocentowane będą w wysokości określonej w Banku dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla 3 miesięcznego okresu przechowywania 
wkładu i stałej stopie procentowej.  

− W przypadku zamknięcia superLOKATY 3M ze skutkiem natychmiastowym, Bank za ostatni niepełny okres przechowywania wkładu naliczy odsetki według obowiązującej w Banku stopy oprocentowania likwidacyjnego, która jest stała dla 
danego okresu umownego przechowywania wkładu. 

− Warunki szczególne: 
1. Oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 04.05.2022 r.. Szczegółowe zasady wyznaczania nowych środków określa Regulamin „Oferta Specjalna 

Lokat na nowe środki” w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie. 
2. Skorzystać z lokaty może wyłącznie osoba, która spełniła łącznie poniższe warunki:  

a. jest rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami,  
b. posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Skorzystać z lokaty nie mogą osoby, które na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami, które wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich 
danych osobowych w celach marketingowych oraz które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami oraz wyraziły sprzeciw, co do wykorzystania automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Polski 
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, zgodnie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami. 

3 miesiące – 5,00% 

 

 

Rodzaj czynności / usługi 

OFERTA SPECJALNA DOSTĘPNA POPRZEZ USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PBS24 

LOKATY NA NOWE ŚRODKI 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej z oprocentowaniem stałym – dostępny w ramach Konta osobistego 

superLOKATA 6M 

− Minimalny wkład 1.000,00 zł.  

− Maksymalny łączny wkład 1 000.000,00 zł. 

− Okres 6 miesięcy 

− Oprocentowanie stałe 5,00% w skali roku. 

− Oprocentowanie obowiązuje od dnia 12.05.2022 r.  

− Kapitalizacja odsetek po okresie umownym. 

− superLOKATA 6M ma charakter odnawialny. Odnowienie następuje na zasadach określonych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego dla umów zawartych w oddziale internetowym w Polskim Banku Spółdzielczym 
w Ciechanowie”, środki zgromadzone na lokacie w następnych okresach umownych oprocentowane będą w wysokości określonej w Banku dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla 6 miesięcznego okresu przechowywania 
wkładu i stałej stopie procentowej.  

− W przypadku zamknięcia superLOKATY 6M ze skutkiem natychmiastowym, Bank za ostatni niepełny okres przechowywania wkładu naliczy odsetki według obowiązującej w Banku stopy oprocentowania likwidacyjnego, która jest stała dla 
danego okresu umownego przechowywania wkładu. 
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− Warunki szczególne: 
1. Oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 04.05.2022 r.. Szczegółowe zasady wyznaczania nowych środków określa Regulamin „Oferta Specjalna 

Lokat na nowe środki” w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie. 
2. Skorzystać z lokaty może wyłącznie osoba, która spełniła łącznie poniższe warunki:  

a. jest rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami,  
b. posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Skorzystać z lokaty nie mogą osoby, które na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami, które wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich 
danych osobowych w celach marketingowych oraz które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami oraz wyraziły sprzeciw, co do wykorzystania automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Polski 
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, zgodnie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami. 

6 miesięcy – 5,00% 

 

 

Rodzaj czynności / usługi 

OFERTA SPECJALNA DOSTĘPNA POPRZEZ USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PBS24 

LOKATY NA NOWE ŚRODKI 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej z oprocentowaniem stałym – dostępny w ramach Konta osobistego 

superLOKATA 12M 

− Minimalny wkład 1.000,00 zł.  

− Maksymalny łączny wkład 1 000.000,00 zł. 

− Okres 12 miesięcy 

− Oprocentowanie stałe 5,00% w skali roku. 

− Oprocentowanie obowiązuje od dnia 12.05.2022 r.  

− Kapitalizacja odsetek po okresie umownym. 

− superLOKATA 12M ma charakter odnawialny. Odnowienie następuje na zasadach określonych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia Konta osobistego dla umów zawartych w oddziale internetowym w Polskim Banku Spółdzielczym 
w Ciechanowie”, środki zgromadzone na lokacie w następnych okresach umownych oprocentowane będą w wysokości określonej w Banku dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla 12 miesięcznego okresu 
przechowywania wkładu i stałej stopie procentowej.  

− W przypadku zamknięcia superLOKATY 12M ze skutkiem natychmiastowym, Bank za ostatni niepełny okres przechowywania wkładu naliczy odsetki według obowiązującej w Banku stopy oprocentowania likwidacyjnego, która jest stała 
dla danego okresu umownego przechowywania wkładu. 

− Warunki szczególne: 
1. Oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 04.05.2022 r.. Szczegółowe zasady wyznaczania nowych środków określa Regulamin „Oferta 

Specjalna Lokat na nowe środki” w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie. 
2. Skorzystać z lokaty może wyłącznie osoba, która spełniła łącznie poniższe warunki:  

a. jest rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami,  
b. posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Skorzystać z lokaty nie mogą osoby, które na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami, które wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich 
danych osobowych w celach marketingowych oraz które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami oraz wyraziły sprzeciw, co do wykorzystania automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Polski 
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, zgodnie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami. 

12 miesięcy – 5,00% 
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Rodzaj czynności / usługi 

OFERTA SPECJALNA DOSTĘPNA POPRZEZ USŁUGI BANKOWOŚCI INTENRETOWEJ PBS24 
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej z oprocentowaniem stałym – dostępny w ramach Konta osobistego 

primaLOKATA 3M 

− Minimalny wkład 500,00 zł.  

− Maksymalna łączna kwota lokat 1 000.000,00 zł. 

− Oprocentowanie stałe. 

− Kapitalizacja odsetek po okresie umownym. 

− Oprocentowanie obowiązuje od dnia 12.05.2022 r. 

3 miesiące – 3,00% 

 

 

 
 

Rodzaj czynności / usługi 

OFERTA SPECJALNA DOSTĘPNA POPRZEZ USŁUGI BANKOWOŚCI INTENRETOWEJ PBS24 
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej z oprocentowaniem stałym – dostępny w ramach Konta osobistego 

primaLOKATA 6M 

− Minimalny wkład 500,00 zł.  

− Maksymalna łączna kwota lokat 1 000.000,00 zł. 

− Oprocentowanie stałe. 

− Kapitalizacja odsetek po okresie umownym. 

− Oprocentowanie obowiązuje od dnia 12.05.2022 r. 

6 miesięcy – 3,50% 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj czynności / usługi 

OFERTA SPECJALNA DOSTĘPNA POPRZEZ USŁUGI BANKOWOŚCI INTENRETOWEJ PBS24 
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej z oprocentowaniem stałym – dostępny w ramach Konta osobistego 

primaLOKATA 12M 

− Minimalny wkład 500,00 zł.  

− Maksymalna łączna kwota lokat 1 000.000,00 zł. 

− Oprocentowanie stałe. 

− Kapitalizacja odsetek po okresie umownym. 

− Oprocentowanie obowiązuje od dnia 12.05.2022 r. 

12 miesięcy – 4,50% 
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Rodzaj czynności /usługi Okres 

Oprocentowanie stałe 2 MIESIĄCE 3 MIESIĄCE 
 

6 MIESIĘCY 
 

12 MIESIĘCY 

Rachunek terminowej lokaty 
oszczędnościowej z oprocentowaniem 

stałym - dostępny w ramach Konta 
osobistego 

1. Minimalny wkład 100,00 zł. 
2. Maksymalna łączna kwota lokat 1.000.000,00 zł. 
3. Oprocentowanie stałe. 
2. Kapitalizacja odsetek po okresie umownym. 
3. Oprocentowanie obowiązuje dla wkładów 

wniesionych i przedłużonych od dnia 05.05.2022 r. 
*  Dostępne tylko dla lokat odnawianych. 

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

 

Rodzaj czynności / usługi 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

Rachunek depozytowy 
 

Miesięczna kapitalizacja 
odsetek 

0,00% 

 
WSZYSTKIE STOPY OPROCENTOWANIA PODANE ZOSTAŁY W STOSUNKU ROCZNYM.  
STOPA OPROCENTOWANIA LIKWIDACYJNEGO WYNOSI  0,00% I OBOWIĄZUJE OD DNIA 14.01.2022 ROKU. 

WYSOKOŚĆ MAKSYMALNEJ KWOTY WYPŁACANEJ BEZ AWIZOWANIA wynosi 20 000, 00 zł 
Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66-70 kodeksu cywilnego, lecz jedynie komunikatem o warunkach umów zawieranych przez bank. 
 
 

 


