
 

 
Obowiązuje od 4 listopada.2014 r. 

 
Regulamin Lokaty DZIEŃ DOBRY w PLUS BANK S.A.  

 
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady zakładania i obsługi lokat pod nazwą „Lokata 
DZIEŃ DOBRY” („Lokata”) oferowanych przez Bank.  

2. Wszelkie wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą, o ile nie zostało im przypisane znaczenie 
w Regulaminie, mają znaczenie zdefiniowane w obowiązującym w Banku Regulaminie 
prowadzenia rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych. 

3. Lokaty mogą być otwierane od 4 listopada 2014 r. do 4 lutego 2015 r., na okresy deponowania 
zgodne z Tabelą obowiązującą na dzień złożenia Dyspozycji telefonicznej w Centrum Obsługi 
Klienta lub na dzień założenia Lokaty w Oddziale Banku. 

4. Z oferty Lokaty może skorzystać osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, nie 
posiadająca w Banku rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych 
i terminowych lokat oszczędnościowych w okresie ostatnich 6 miesięcy. 

5. Dyspozycję założenia Lokaty Klient może złożyć w Oddziale Banku oraz w Centrum Obsługi 
Klienta. 

6. Lokata może zostać założona jako: 
1) wspólna lub indywidualna w Oddziale Banku, 
2) indywidualna w Centrum Obsługi Klienta. 

7. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i nie podlega negocjacjom. 
8. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych),  

a maksymalna 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 
9. Oprocentowanie zależne jest od wysokości środków zgromadzonych na Lokacie i jest zgodne 

z Tabelą obowiązującą na dzień wpłaty środków na Lokatę.  
10. Odsetki od środków na Lokacie: 

1) naliczane są od dnia zdeponowania środków do dnia poprzedzającego zakończenie terminu 
deponowania;  

2) podlegają kapitalizacji po zakończonym okresie deponowania, powiększając kwotę Lokaty 
w kolejnym okresie deponowania, jeśli Lokata zostanie odnowiona jako lokata standardowa 
o stałej stopie procentowej dla osób fizycznych. 

11. Lokata może zostać założona jako Lokata odnawialna lub nieodnawialna o czym Klient decyduje 
wydając stosowną dyspozycję przy zakładaniu Lokaty.  

12. Odnowienie „Lokaty DZIEŃ DOBRY” następuje na warunkach lokaty standardowej o stałej 
stopie procentowej dla osób fizycznych, obowiązujących w dniu odnowienia Lokat, przy czym po 
upływie okresu deponowania dla Lokaty, bez dodatkowej dyspozycji Posiadacza rachunku 
o nieodnawianiu Lokaty, następuje automatyczne odnowienie Lokaty na kolejny, taki sam okres 
deponowania i na warunkach lokaty standardowej. 

13. Podczas trwania okresu deponowania dla Lokaty istnieje możliwość zmiany opcji odnawialności 
Lokaty. 

14. W przypadku, gdy Lokata zostanie automatycznie odnowiona zgodnie z ustępem 12 lub 13 
niniejszego paragrafu, Bank dopuszcza możliwość jednorazowej wypłaty odsetek należnych 
od kwoty zgromadzonej na Lokacie w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który Lokata 
została założona. 

15. W celu realizacji jednorazowej wypłaty odsetek Klient składa dyspozycję wypłaty w Oddziale 
Banku. 

16. Na Lokatę nie są przyjmowane dopłaty oraz nie ma możliwości częściowej wypłaty środków, 
z zastrzeżeniem wypłaty odsetek zgodnie z ustępem poprzedzającym. 
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17. Wypłata środków po zakończeniu okresu deponowania lub w przypadku zerwania Lokaty przed 
zakończeniem terminu deponowania realizowana jest w formie: 
1) bezgotówkowej  

a) przez plusbank24 - na rachunek w Banku, 
b) w Oddziale Banku na rachunek zgodny z dyspozycją Klienta, 
c) za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta na rachunek w Banku.  

a w przypadku gdy Klient nie posiada w/w rachunku, na rachunek  
z którego nastąpił wpływ,   

2) gotówkowej - ta forma wypłaty jest możliwa wyłącznie w przypadku składania dyspozycji 
likwidacji Lokaty w Oddziale Banku. 

18. Wypłata środków z Lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu deponowania powoduje 
całkowitą utratę odsetek. 

19. Podgląd/modyfikacja/zerwanie Lokaty w plusbank24 możliwe jest pod warunkiem, że Klient 
będzie Posiadaczem innego produktu z dostępem do plusbank24. 

§ 2  

ZAWARCIE UMOWY 
 
1. W Oddziale Banku umowa o zawarcie Lokaty („Umowa Lokaty”) zostaje zawarta po: 

1) wpłacie środków na Lokatę w formie: 
a) gotówkowej, 
b) bezgotówkowej, 

2) podpisaniu dyspozycji wpłaty środków na Lokatę stanowiące potwierdzenie zawarcia 
Umowy Lokaty. 

2. W Centrum Obsługi Klienta Umowa Lokaty zostaje zawarta: 
1) w trybie wymiany oświadczeń woli, tj. oświadczenia Klienta wyrażonego w trakcie rozmowy 

z Pracownikiem Centrum Obsługi Klienta o założenie Lokaty oraz oświadczenia Banku 
zawartego w potwierdzeniu otwarcia Lokaty,  

2) po dokonaniu wpłaty środków z rachunku podanego przez Klienta w trakcie rozmowy 
telefonicznej, na wskazany przez Bank rachunek Lokaty, w wysokości ustalonej  
z Klientem z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, 

3) po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Klienta przez Bank polegającej na zweryfikowaniu, czy 
dane Klienta podane w trakcie rozmowy telefonicznej z Pracownikiem Centrum Obsługi 
Klienta są zgodne z danymi Posiadacza rachunku, z którego nastąpiła wpłata, 

4) po weryfikacji przez Pracownika Banku, że wpłata została dokonana przez Klienta, nie 
posiadającego w Banku rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych 
i terminowych lokat oszczędnościowych przez okres ostatnich 6 miesięcy. 

3. Wpłata środków na Lokatę założoną za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta może zostać 
dokonana w formie bezgotówkowej, w formie przelewu środków z rachunku indywidualnego lub 
wspólnego Klienta, będącego Posiadaczem lub Współposiadaczem tego rachunku. 

4. Wpłata środków, o której mowa w ust. 3 powinna zostać dokonana: 
1) w wysokości zadeklarowanej podczas rozmowy telefonicznej,  
2) nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od złożenia dyspozycji telefonicznej. 

5. Dane Posiadacza rachunku Lokaty muszą być zgodne z danymi Posiadacza rachunku lub 
Współposiadacza rachunku, z którego nastąpił przelew środków na rachunek Lokaty. 

6. W przypadku: 
1) dokonania negatywnej weryfikacji Posiadacza rachunku przez Bank w przypadku figurowania 

dokumentu tożsamości Klienta w Centralnej Bazie Danych - Dokumenty Zastrzeżone lub 
figurowania danych Klienta na listach negatywnych Banku lub  

2) stwierdzenia niezgodności danych Posiadacza rachunku lub Współposiadacza rachunku, 
z którego nastąpił przelew środków na rachunek Lokaty  z danymi z wniosku lub z danymi 
wskazanymi podczas rozmowy z Pracownikiem Centrum Obsługi Klienta lub 

3) stwierdzenia niezgodności pomiędzy kwotą wpłaty a kwotą zadeklarowaną we wniosku 
o otwarcie Lokaty  
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Bank dokona zwrotu otrzymanych środków na rachunek, z którego nastąpiła wpłata,  
a Umowa Lokaty nie zostanie zawarta.  

7. W przypadku, gdy Umowa Lokaty zostaje zawarta w Centrum Obsługi Klienta to potwierdzenie 
zawarcia Umowy Lokaty przekazywane jest przez Bank w formie podpisanej cyfrowo 
wiadomości elektronicznej z załącznikiem w formacie PDF, na adres e-mail Klienta wskazany 
w trakcie rozmowy, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po wpływie środków na rachunek 
Lokaty wskazany przez Bank. 

  

§ 3  

LIKWIDACJA LOKATY 

1. Wypłata środków realizowana jest na zasadach określonych w § 1 ust. 17 Regulaminu. 
2. Zakończenie okresu trwania Lokaty ma miejsce w dni robocze z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego 

paragrafu: 
a) następnego dnia roboczego po upływie okresu, trwania Lokaty, o ile Posiadacz rachunku 

złożył dyspozycję nie odnawiania Lokaty, 
b) w określonym przez Posiadacza rachunku dniu, w przypadku zerwania Lokaty przed końcem 

terminu deponowania środków.  
3. Dyspozycja zerwania Lokaty może zostać złożona wyłącznie przez Posiadacza rachunku: 

1) w Oddziale Banku lub Centrum Obsługi Klienta po pozytywnej weryfikacji Klienta oraz 
2)  w plusbank24 w przypadku posiadania przez Klienta dostępu do rachunku za pośrednictwem 

bankowości elektronicznej.  

§ 4  

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Bank ma prawo odmówić założenia Lokaty (zawarcia Umowy Lokaty) w przypadku: 
1) awarii systemu informatycznego, uniemożliwiającej prawidłowe zrealizowanie dyspozycji 

Klienta, 
2) posługiwania się przez Klienta zastrzeżonym Dokumentem tożsamości, 
3) naruszenia lub niespełniania przez Klienta warunków Regulaminu lub powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie ma Regulamin 

prowadzenia rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych. 


