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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

 

SUPERLOKATA 2022 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie „SUPERLOKATA 2022” (dalej: „Loteria”) 

jest Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą  w Ostrowi Mazowieckiej przy 

ul. 3 Maja 32, 07-300 Ostrów Mazowiecka, posiadający NIP 7590002735 oraz REGON 

000508690, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000087012, zwany dalej „Organizatorem” lub "Bankiem". 

2. Loteria organizowana jest na obszarze województwa mazowieckiego. Wykaz jednostek 

organizacyjnych Organizatora, w których będzie możliwość przystąpienia do Loterii 

stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii (dalej: „Regulamin Loterii”). 

3. Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Warszawie. 

4. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia         

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

5. Nagrodami w Loterii są nagrody rzeczowe w postaci: 

➢ I nagroda: Samochód osobowy marki HYUNDAI KONA Benzyna 1.0 120 KM 

7- bieg. DCT 2WD COMFORT PY 21 2022, w kolorze Y2R ( PULSE RED)                

o wartości 94 905,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące 

dziewięćset pięć złotych 00/100) – 1 sztuka  

➢ II nagroda: Rower elektryczny LaGrand eLILLE 2 28’’2021 o wartości 5 498,00  

zł brutto ( słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem  złotych 00/100) 

– 1 sztuka,  

➢ III Nagroda: Bon Turystyczny o wartości 4 295,00 zł brutto (słownie: cztery 

tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) możliwy do zrealizowania 

do dnia 03.10.2024 r. w Hotelu Mrągowo Resort & SPA na usługi oferowane 

przez ww. hotel – 1 sztuka 

➢ IV Nagroda: Bon Turystyczny o wartości 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące 

złotych 00/100) możliwy do zrealizowania do dnia 03.10.2024 r. w Hotelu 

Mrągowo Resort & SPA na usługi oferowane przez ww. hotel – 4 sztuki 

➢ V nagroda: Rower Merida CITYWAY 728 28’’2022 o wartości 2 751,00 zł brutto 

(słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden  złotych 00/100) – 2 sztuki 

➢ VI Nagroda: Bon paliwowy w postaci karty upominkowej możliwy do 

zrealizowania na stacjach paliw należących do sieci ORLEN i BLISKA do dnia 

31.05.2024r. o łącznej wartości 2 500,00 zł brutto ( słownie: dwa tysiące pięćset 

złotych 00/100) -7 sztuk 

➢ VII Nagroda: Bon ubezpieczeniowy o wartości 2 010,00 zł brutto ( słownie: dwa 

tysiące dziesięć złotych 00/100), wystawiony przez Organizatora, możliwy do 

zrealizowania do dnia 03.10.2024 r., za pośrednictwem Organizatora,                             

w następujących towarzystwach ubezpieczeniowych: Generali Życie  

Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. z siedzibą w Warszawie, Generali Towarzystwo 

Ubezpieczeń  S.A. z siedzibą w Warszawie, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń 

S.A. z siedzibą w Warszawie, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  S.A.                
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z siedzibą w  Warszawie, SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.  siedzibą w 

Sopocie, SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie,  

INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą                            

w Warszawie. -30 sztuk 

 

Łączna wartość nagród wynosi 200.000,00 złotych brutto, a ich wykaz zawiera Załącznik nr 2 

do Regulaminu Loterii. 

 

 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

§2 

1. Loteria trwa od dnia 23.05.2022 roku  do dnia 07.12.2022 r. roku z tym, że okres 

promocyjny trwa od 23.05.2022 roku do 09.09.2022 roku. Datą zakończenia Loterii jest 

dzień zakończenia procedury reklamacyjnej. Przez okres promocyjny należy rozumieć 

okres zakładania i wpłaty na „SUPERLOKATĘ 2022”, o której mowa w §2 ust. 4 (dalej: 

„Okres promocyjny”). Zakładanie „SUPERLOKATY 2022”, o której mowa w §2 ust. 4 

możliwe jest jedynie w Okresie promocyjnym.  

2. Uprawnione do udziału w niniejszej Loterii są pełnoletnie osoby fizyczne – konsumenci, 

które spełnią warunki określone w §2 ust. 5.  

3. Wyłączeni z udziału w Loterii są: Członkowie Rady Nadzorczej Organizatora i ich 

Współmałżonkowie, Członkowie Zarządu Organizatora i ich Współmałżonkowie, 

Pracownicy Organizatora i ich Współmałżonkowie, wstępni i zstępni Członków Rady 

Nadzorczej, Członków Zarządu oraz Pracowników Organizatora. 

4.  Loterią objęte są lokaty  

a) założone w Okresie promocyjnym tj. od dnia 23.05.2022 roku do dnia 09.09.2022 

roku na  minimalną  kwotę 2.000,00 zł bądź jej wielokrotność i nie zostaną zerwane 

do dnia losowania nagród tj. do dnia 02.10.2022 r., 

b)  założone w placówkach Organizatora wymienionych w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu Loterii, na okres 12 miesięcy (promocją objęte są tylko lokaty terminowe               

12-miesięczne), o nazwie „SUPERLOKATA 2022”, o oprocentowaniu zmiennym (na 

dzień rozpoczęcia Loterii oprocentowanie wynosi 2,2 %, jednakże w trakcie trwania 

Loterii wysokość oprocentowania może się zmieniać), prowadzone zgodnie                               

z ,,Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

indywidualnych”, „ Regulamin lokaty oszczędnościowej „SUPERLOKATA 2022” -   

z tym, że „SUPERLOKATA 2022” nie może  być zakładana jako lokata wspólna, 

negocjowana, nie może też zostać założona drogą internetową; 

(dalej również jako: „Lokata”): 

5. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest łączne spełnienie następujących przesłanek: 

a) założenie Lokaty w Okresie promocyjnym i niezerwanie jej co najmniej do dnia 

losowania nagród w Loterii; 

b) wpłata na Lokatę kwoty minimum 2000,00 zł w Okresie promocyjnym; 

c) dokonanie zgłoszenia udziału w Loterii poprzez zapoznanie się z Regulaminem Loterii 

i podpisanie oświadczenia, o którym mowa w §2 ust. 6; 

d) zachowanie potwierdzenia otwarcia Lokaty. 

6. Zakładając Lokatę, pracownik Organizatora informuje o możliwości wzięcia udziału         

w Loterii. W celu przystąpienia do Loterii osoba otwierająca Lokatę jest zobowiązana  
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wyrazić zgodę i złożyć oświadczenie (dalej: „Oświadczenie”), stanowiące załącznik nr 4 

do Regulaminu Loterii (osobie otwierającej Lokatę zostaje przekazane oświadczenie 

Organizatora – „Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych” stanowiące 

załącznik nr 3 do Regulaminu Loterii). W Oświadczeniu Uczestnik podaje imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, adres e-mail, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL,-  datę urodzenia i obywatelstwo; 

wyraża zgodę na wzięcie udziału w Loterii i oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem 

Loterii, a nadto wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. Osoba otwierająca Lokatę jest informowana 

przez pracownika Organizatora, iż po założeniu Lokaty i złożeniu Oświadczenia staje się 

uczestnikiem Loterii i bierze udział w losowaniu nagród. 

7. Jeden udział w losowaniu nagród przypada na każdy wkład finansowy w wysokości  

2.000,00 zł wniesiony na Lokatę: 

a) Uczestnik może mieć dowolną liczbę udziałów w losowaniu, z tym, że liczba 

     udziałów jest równa wielokrotności wkładu finansowego w wysokości 2000,00 zł, 

b) Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, 

c) dowodem uprawniającym do udziału w Loterii i odbioru nagrody jest potwierdzenie 

otwarcia Lokaty. 

 

 

 

LOSOWANIE, POWIADOMIENIE O WYNIKACH, ODBIÓR NAGRÓD 

§3. 

 

1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 02.10.2022r.  roku w Ostrowi Mazowieckiej, przy 

ulicy Henryka Trębickiego 10 (w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ) i będzie miało 

charakter publiczny. Godzina i wyżej wymienione miejsce losowania zostaną podane do 

wiadomości przez Organizatora, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń 

Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej i w jego jednostkach organizacyjnych 

oraz na stronie www.bsostrowmaz.pl w terminie 14 dni przed dniem losowania. 

Losowanie odbędzie się w obecności Komisji Nadzoru Wewnętrznego.  

2. Organizator zastrzega, iż w przypadku obowiązywania przepisów sanitarnych 

ograniczających zgromadzenia, losowanie może odbyć się bez udziału publiczności. 

Wówczas Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia transmisji z losowania na 

żywo za pośrednictwem Internetu.  

3. W dniu 26.09.2022r. roku Organizator sporządzi imienny wykaz osób uprawnionych do 

udziału w losowaniu nagród. Wykaz będzie zawierał następujące dane: oddział (jednostkę 

organizacyjną) Banku, kolejne numery losów przyporządkowane każdemu udziałowi 

właściciela lokaty, numer klienta tzw. modulo, imię i nazwisko właściciela lokaty ,adres 

jego zamieszkania, adres e-mail, saldo początkowe i saldo końcowe lokaty, konto 

księgowe, NRB oraz  datę założenia lokaty.   

4. W oparciu o sporządzony imienny wykaz przygotowane zostaną losy, na których zostanie 

zapisany jedynie numer, który jest przyporządkowany udziałowi w losowaniu. 

5.  W poszczególnych jednostkach organizacyjnych Banku, osoba wyznaczona przez 

Dyrektora lub Kierownika jednostki dokona sprawdzenia założonych Lokat pod 

względem spełnienia warunków Regulaminu Loterii i na piśmie poinformuje Komisję 

Nadzoru Wewnętrznego do dnia 16.09.2022r. roku o wynikach weryfikacji. 
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6. Dodatkowo każdy udział zostanie zweryfikowany przez Komisję Nadzoru Wewnętrznego  

pod względem spełnienia warunków określonych w §2 Regulaminu Loterii.    

7. Urna z losami loteryjnymi zostanie otwarta w czasie wyznaczonym przez 

Przewodniczącego Komisji Nadzoru Wewnętrznego bezpośrednio przed losowaniem,           

a losowania dokona jeden z członków Komisji Nadzoru Wewnętrznego. Czynność 

losowania polega na ręcznym wyciąganiu losów z urny (metodą „chybił-trafił”).                      

Po wyciągnięciu każdego losu Członek Komisji Nadzoru Wewnętrznego odczyta numer 

znajdujący się na losie i poda rodzaj wygranej, a następnie po sprawdzeniu na wykazie 

numeru, który jest przyporządkowany udziałowi w losowaniu Przewodniczący poda Imię  

i Nazwisko Uczestnika, oraz potwierdzi rodzaj wygranej (nagrody będą losowane w 

następującej kolejności: I nagroda, II nagroda, III nagrody, IV nagrody, V nagrody, VI 

nagrody, VII nagrody). Wylosowana osoba w dalszej części Regulaminu Loterii nazywana 

jest „Zwycięzcą”.  

8. Jeżeli wylosowany Los dotyczy Uczestnika, który już w poprzednim losowaniu wygrał 

nagrodę  to jego kolejny wylosowany udział nie będzie uprawniał go do kolejnej nagrody, 

a losowanie zostanie powtórzone, aż do momentu wyłonienia kolejnego Zwycięzcy. 

9. Po zakończeniu losowania Organizator sporządza listę Zwycięzców. Wyniki losowania 

nagród zostaną ogłoszone w dniu losowania przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru  

Wewnętrznego poprzez ich publiczne ogłoszenie w dniu losowania oraz ich wywieszenie  

na tablicy ogłoszeń Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej  i w jego jednostkach 

organizacyjnych do siedmiu dni od dnia losowania oraz na stronie internetowej Banku 

www.bsostrowmaz.pl. Zwycięzcy zostaną również powiadomieni o wygranej w 

wiadomości e-mail, przesłanej na adres podany w momencie dokonywania zgłoszenia 

udziału w Loterii. W przypadku braku posiadania przez Zwycięzcę adresu e-mail, 

informacja o wygranej zostanie przekazana drogą korespondencyjną. 

10. Warunkiem odebrania nagrody jest przedłożenie potwierdzonego przez Bank dokumentu 

otwarcia lokaty terminowej oraz dowodu tożsamości,  istnienie Lokaty w dniu losowania 

nagród, jak również uiszczenie podatku zgodnie z § 3 ust. 11 Regulaminu Loterii (chyba, 

że wygrana jest zwolniona z podatku zgodnie z przepisami podatkowymi). 

11. Nagrody przewidziane w ramach niniejszej Loterii, wydane zostaną zgodnie                        

z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Przed wydaniem nagrody, Zwycięzca 

jest zobowiązany do wpłacenia Organizatorowi, jako płatnikowi podatku od osób 

fizycznych, podatku w wysokości 10% wartości wygranej.  Zapłata  podatku może 

nastąpić w formie gotówkowej w placówce Banku lub przelewem  na rachunek bankowy 

o numerze : 42 89230008 1119 0002 9111 2111. Zdanie poprzednie nie dotyczy wygranej, 

jeżeli jednorazowa wartość tej wygranej nie przekracza 2280,00 zł. 

12. W celu odbioru nagrody Zwycięzca zgłasza się do placówki Banku w której założył 

Lokatę (z wyłączeniem nagrody głównej której odbiór nastąpi w Centrali Banku),               

i  okazuje osobie upoważnionej do wydawania nagród: potwierdzenie zapłaty podatku, 

potwierdzenie otwarcia Lokaty oraz dowód tożsamości  umożliwiający ustalenie 

zgodności danych osobowych. Następnie pracownik placówki wpisuje dane Zwycięzcy do 

protokołu przygotowanego przez Komisję Nadzoru Wewnętrznego w którym Zwycięzca 

kwituje odbiór nagrody.  

13. Po wydaniu wszystkich nagród placówki Banku przekazują Protokoły z odbioru nagród do 

Komisji Nadzoru Wewnętrznego. 
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14. Organizator  nie przewiduje możliwości dokonania zmiany nagrody na inną, bądź 

wypłacenia jej równowartości w formie pieniężnej. 

15.  Nagrody będą wydawane od dnia 03.10.2022 roku. Nieodebranie nagrody w terminie 

miesiąca od tej daty jest równoznaczne z rezygnacją Zwycięzcy z nagrody. W przypadku 

braku okazania w ww. terminie potwierdzenia otwarcia Lokaty, dowodu tożsamości 

umożliwiającego ustalenie zgodności danych osobowych oraz braku uiszczenia podatku 

zgodnie z § 3 ust. 11 Regulaminu Loterii (chyba, że wygrana jest zwolniona z podatku 

zgodnie z przepisami podatkowymi), Zwycięzca traci prawo do nagrody.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania nieodebranymi 

nagrodami. 

17. Nagroda może zostać wydana osobie upoważnionej przez Zwycięzcę, posiadającej 

pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem mocodawcy lub przedkładającej 

pełnomocnictwo udzielone przez mocodawcę w formie aktu notarialnego. 

18. W przypadku nagród, których wartość wynosi co najmniej 2280,00 zł, Organizator 

obowiązany jest prowadzić ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych. W ewidencji 

tej zawarte będą następujące informacje: dane osoby wygrywającej (imię i nazwisko, 

rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku 

braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo), wartość 

wypłaconej (wydanej) wygranej, datę wypłaty (wydania). 

19. Wysokość wygranej albo przegranej w Loterii stanowi tajemnicę jej uczestnika, której 

Organizator jest obowiązany przestrzegać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

PRAWIDŁOWOŚĆ URZĄDZANIA I PRZEPROWADZANIA LOTERII 

 

§4.  

 

1. Regulamin Loterii będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej  

www.bsostrowmaz.pl 

2. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawować będzie Komisja Nadzoru 

Wewnętrznego powołana przez Organizatora, w składzie której znajduje się osoba 

posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 

19 listopada 2009r. o grach hazardowych. 

3. Organizator wyda regulamin działania Komisji Nadzoru Wewnętrznego.  

4. Organizator zapewni, aby osoby odpowiedzialne za nadzór oraz osoby bezpośrednio 

przeprowadzające Loterię spełniały warunki,  o których mowa w art. 24c ustawy z dnia 19 

listopada 2009r. o grach hazardowych.  

5. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Loterii. Uczestnik Loterii na żądanie 

może zapoznać się z protokołem. 

6. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii oraz ich pełnomocników jest 

Organizator. 

7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz ich 

pełnomocników określone zostały w załączniku nr 3 do Regulaminu Loterii.  
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REKLAMACJE, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

 

§5. 

 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie do siedziby Organizatora przy ulicy  3 Maja 32 

w Ostrowi Mazowieckiej w czasie trwania Loterii , ale nie później niż do dnia 18.11.2022 

roku. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O dacie wniesienia 

reklamacji decyduje data stempla pocztowego nadania przesyłki z tym, że nie będą 

rozpatrywane reklamacje, które wpłyną do Organizatora po 23.11.2022 roku. 

2. Reklamacje mogą być składane również za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

na adres reklamacje@bsostrowmaz.pl . W tym wypadku również obowiązują terminy,       

o których mowa w §5 ust.1 Regulaminu Loterii. 

3. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru Wewnętrznego.  

4. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 roku w 

sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2022 r. poz.888) 

pisemna lub złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna 

zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Loterii, datę i miejsce zdarzenia, 

którego dotyczy roszczenie (dokładny opis i powód reklamacji), wskazanie, że reklamacja 

dotyczy udziału w loterii promocyjnej „SUPERLOKATA 2022” jak również treść 

żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej Uczestnik  podaje również adres elektroniczny do komunikacji.  

5. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni  od dnia jej otrzymania.  

6. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem 

poleconym lub przesyłką kurierską na adres wskazany w reklamacji lub pisemnie za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w 

reklamacji.  

7. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy 

roszczenie stało się wymagalne. 

8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację 

9. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do 

niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio na 

drodze postępowania sądowego.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§6. 

 

 

1. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inną nagrodę, bądź wypłacenia 

jej równowartości w gotówce. 

2. Regulamin Loterii jest jedynym dokumentem określającym zasady Loterii       

„SUPERLOKATA 2022”. Materiały reklamowe i promocyjne mają jedynie charakter 

informacyjny.   
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3. Przed dokonaniem zgłoszenia do Loterii Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem 

Loterii oraz dokonać akceptacji Regulaminu Loterii.  

4. W kwestiach nie objętych Regulaminem Loterii będą miały w szczególności zastosowanie  

przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

888), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2021r. poz. 2439 ) 

oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2021r. poz. 2439 )   oraz 

Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781). 

5. Zgodnie z ustawą z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych Organizator dysponuje 

gwarancją bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej                           

w Regulaminie Loterii.  

6. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej 

wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z ustawy z dnia 19.11.2009 

r. o grach hazardowych.  

7. Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 

8. Wszystkie zmiany w Regulaminie Loterii dopuszczalne są wyłącznie po ich zatwierdzeniu 

przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 
Organizator: 
 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej  

 

 

 

 

 

 

 


