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Bank Spółdzielczy 

 
 

w Nowej Soli 

Szanowni Państwo, 
 

startujemy z „Loterią na okrągło” 
 

Tegoroczna akcja obejmuje szeroką paletę produktów dla Klientów indywidualnych  

– rachunki, lokaty, karty płatnicze, produkty kredytowe. 
 

Do udziału w loterii upoważnia Klienta zawarcie w okresie  

od 1 czerwca do 20 grudnia 2022 roku umowy na nowy produkt. 
 

Z uwagi na to, że loteria trwa ponad pół roku, została podzielona na 3 etapy.  

Na Klientów, którzy zarejestrują się na stronie loteryjnej: 

https://mojbank.pl/loteria-na-okraglo 

 

czeka codziennie 500 zł - w trakcie trwania loterii wyłonimy aż 173 zwycięzców.  

 
 

Na zakończenie każdego etapu będą dodatkowo losowane nagrody główne:  

• 10 laptopów marki Asus, 

• samochód marki Toyota Yaris. 
 

Losowania nagród dziennych rozpoczną się 1 lipca, natomiast nagrody główne będą 

losowane po zakończeniu każdego etapu:  5 września,  7 listopada,  22 grudnia. 
 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE: 

➔ szeroka paleta produktów  (praktycznie cała oferta dla klientów indywidualnych) 

➔ długi okres promocji  (ponad pół roku - do 20.12.2022 r.) 

➔ wysoka pula atrakcyjnych nagród (ponad 300 tys. zł, w tym 3 x samochód i 30 x laptop) 

➔ duża szansa na wygraną  (173 nagrody dzienne po 500 zł) 
 
 
 
 

https://mojbank.pl/loteria-na-okraglo
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Mechanizm „Loterii na okrągło” jest prosty:  wystarczy w okresie promocji, czyli 

między 1 czerwca a 20 grudnia 2022 roku, skorzystać z jednego z produktów z oferty 

bankowej dla klientów indywidualnych i odebrać w placówce Banku voucher 

z unikalnym kodem.  

Wpisanie kodu oraz danych osobowych i kontaktowych w formularzu 

zgłoszeniowym na stronie loterii https://www.loteria.mojbank.pl/   pozwala brać 

udział w codziennych losowaniach. 

Produkty uprawniające do obioru vouchera to: 

 rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, 

 lokata terminowa, 

 rachunek walutowy, 

 karta płatnicza (debetowa, przedpłacona), 

 kredyt gotówkowy, 

 kredyt odnawialny w rachunku, 

 kredyt mieszkaniowy/ hipoteczny, 

 kredyt konsolidacyjny. 
 
 
 
 

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 
Loterią objęte są nowe produkty bankowe udzielone w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS oraz Banku 
BPS S.A. między 1.06.2022 r. a 20.12.2022 r. W Loterii możesz wygrać codziennie, w okresie od 1.07.2022 
r. do 20.12.2022 r. Pełny regulamin Loterii dostępny jest na stronie internetowej www.loteria.mojbank.pl. 
Szczegóły są dostępne w wybranym Banku z Grupy BPS. 

https://www.loteria.mojbank.pl/
http://www.loteria.mojbank.pl/

