
 
        Obowiązuje od 26 października 2015 r.   

 

Regulamin otwierania i prowadzenia  

terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych na podstawie wniosku internetowego   
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

§1  

1. Warunkiem otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej, zwanej dalej lokatą internetową jest: 

a) złożenie kompletnego wniosku o otwarcie lokaty internetowej za pośrednictwem strony www.plusbank.pl,  

b) dokonanie wpłaty środków na wskazany przez Bank rachunek lokaty internetowej,  

c) zawarcie Umowy rachunku na zasadach określonych w §2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.  

2. Informacja o numerze rachunku lokaty internetowej, na który należy dokonać wpłaty środków przekazywana  

jest przez Bank drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta we wniosku adres e-mail, w formie wiadomości 

podpisanej cyfrowo wraz z załącznikiem w formacie PDF.  

3. W przypadku złożenia przez Klienta wniosku o otwarcie kilku lokat internetowych jednocześnie, w informacji, o 

której mowa w ust. 2, Bank wskazuje dla każdej z lokat internetowych odrębny numer rachunku lokaty 

internetowej do wpłaty środków. 
 

ZAWARCIE UMOWY RACHUNKU 
 

§2  

1. Posiadaczem rachunku lokaty internetowej może być pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do 

czynności prawnych, będąca rezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego.  

2. Lokata internetowa prowadzona jest wyłącznie jako rachunek indywidualny.  

3. Umowa rachunku zostaje zawarta: 

a) w trybie wymiany oświadczeń woli tj. oświadczenia Klienta zawartego we wniosku o otwarcie lokaty 

internetowej złożonego za pośrednictwem strony www.plusbank.pl oraz oświadczenia Banku zawartego w 

potwierdzeniu otwarcia lokaty internetowej,   

b) po dokonaniu wpłaty środków z rachunku podanego przez Klienta we wniosku o otwarcie lokaty 

internetowej, na wskazany przez Bank rachunek lokaty internetowej, w wysokości określonej przez Klienta 

we wniosku internetowym, z uwzględnieniem postanowień §4 ust. 3 lit d), 

c) po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Klienta przez Bank polegającej na: 

– sprawdzeniu danych Klienta w Centralnej Bazie Danych-Dokumenty Zastrzeżone na podstawie danych 

osobowych podanych przez Klienta we wniosku o otwarcie lokaty internetowej, 

– zweryfikowaniu, czy dane Klienta podane we wniosku o otwarcie lokaty internetowej są zgodne z 

danymi Posiadacza  rachunku/Współposiadacza rachunku, z którego nastąpiła wpłata. 

4. Potwierdzenie otwarcia lokaty internetowej przekazywane jest przez Bank w formie podpisanej cyfrowo 

przesyłki elektronicznej wraz z załącznikiem  w formacie PDF, na adres e-mail Klienta wskazany we wniosku o 

otwarcie lokaty internetowej, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po wpływie środków na rachunek 

lokaty internetowej wskazany przez Bank. 
 

§3  

1. Minimalna kwota lokaty internetowej wynosi 1.000,00 zł. 

2. Wpłata środków na rachunek lokaty internetowej może zostać dokonana wyłącznie w złotych polskich z 

rachunku prowadzonego przez bank posiadający licencję Komisji Nadzoru Finansowego lub posiadający 

stosowne zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydane 

przez uprawniony organ nadzoru w danym kraju.   

3. Nie dopuszcza się dopłaty środków w trakcie trwania lokaty internetowej. 
 

OTWARCIE LOKATY 

§4  

1. Otwarcie lokaty następuje w dniu wpływu środków na rachunek lokaty, lecz nie wcześniej niż w następnym 

dniu roboczym po złożeniu wniosku o otwarcie lokaty internetowej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. 

2. Wpłata środków na rachunek lokaty internetowej może zostać dokonana wyłącznie w formie bezgotówkowej, w 

formie przelewu środków z rachunku indywidualnego lub wspólnego Klienta, będącego Posiadaczem lub  

Współposiadaczem tego rachunku.   

3. Wpłata środków, o której mowa w ust. 1 powinna zostać dokonana: 

a) z rachunku do wpłaty środków, wskazanego we wniosku o otwarcie lokaty internetowej,  
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b) na rachunek lokaty internetowej, o którym mowa w §1 ust. 2, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, o którym 

mowa w § 1 ust. 3, wpłata środków powinna być dokonana odrębnie na każdy ze wskazanych przez Bank 

rachunków tj. nie może być dokonana jednym zbiorczym przelewem,  

c) dokładnie w wysokości zadeklarowanej we wniosku internetowym o otwarcie lokaty internetowej,  

d) nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po godzinie 12.00 i nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 

od dnia złożenia wniosku o otwarcie lokaty internetowej. 

4. Dane Posiadacza rachunku lokaty internetowej muszą być zgodne z danymi Posiadacza rachunku lub 

Współposiadacza rachunku, z którego nastąpił przelew środków na rachunek lokaty internetowej.  

5. W przypadku: 

a) 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  

b) stwierdzenia niezgodności danych Posiadacza rachunku lub Współposiadacza rachunku, z którego nastąpił 

przelew środków na rachunek lokaty internetowej  z danymi z wniosku lub 

c) stwierdzenia niezgodności pomiędzy kwotą wpłaty a kwotą zadeklarowaną we wniosku o otwarcie lokaty 

internetowej  

Bank dokona zwrotu otrzymanych środków na rachunek, z którego nastąpiła wpłata najpóźniej w kolejnym dniu 

roboczym, a Umowa rachunku nie zostanie zawarta. Informacja dotyczącą odmowy realizacji wniosku o lokatę 

przekazywana jest przez Bank w formie podpisanej cyfrowo przesyłki elektronicznej, na adres e-mail Klienta 

wskazany we wniosku o otwarcie lokaty internetowej, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po 

dokonaniu zwrotu, o którym mowa powyżej. 
 

 

 

OPROCENTOWANIE LOKATY 

 

§5  

1. Oprocentowanie środków na lokacie internetowej nie podlega negocjacji.  

2. Wysokość stopy procentowej, waluta oraz terminy deponowania środków określane są w „Tabeli 

oprocentowania dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A.”, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o otwarcie 

lokaty internetowej/odnowienia lokaty internetowej.  

3. Odsetki naliczane są przez Bank od dnia otwarcia lokaty internetowej do dnia poprzedzającego zakończenie 

okresu deponowania włącznie i podlegają kapitalizacji po zakończonym okresie deponowania, powiększając 

kwotę kapitału lokaty internetowej.  

4. Lokata internetowa ma charakter odnawialny tzn. po upływie okresu deponowania, bez dodatkowej dyspozycji 

Posiadacza rachunku, następuje jej automatyczne odnowienie na kolejny, taki sam okres deponowania, na 

warunkach obowiązujących w Banku w dniu odnowienia. 
 

LIKWIDACJA LOKATY 
 

§6  

1. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku lokaty internetowej dokonywana jest w formie bezgotówkowej 

tj. przelewem na rachunek, z którego nastąpiła wpłata środków.  

2. Zakończenie okresu trwania lokaty ma miejsce: 

a) następnego dnia roboczego po upływie okresu trwania, o ile Posiadacz rachunku złożył dyspozycję nie 

odnawiania lokaty internetowej,  

b) w określonym przez Posiadacza rachunku dniu, w przypadku zerwania lokaty internetowej przed końcem 

terminu deponowania środków/odnowienia.  

3. Dyspozycja zerwania lokaty może zostać złożona wyłącznie przez Posiadacza rachunku w Oddziale Banku i 

realizowana jest przez Bank wyłącznie w formie bezgotówkowej tj. przelewem na rachunek, z którego zostały 

przelane środki na lokatę po dokonaniu przez Bank pozytywnej identyfikacji Posiadacza rachunku, zgodnie z 

obowiązującymi procedurami Banku. 

4. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku lokaty internetowej następuje po zakończeniu okresu 

deponowania środków i dokonywana jest w formie bezgotówkowej tj. przelewem na rachunek, z którego 

nastąpiła wpłata środków. 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, środki z lokaty internetowej przekazywane są przez Bank na rachunek, z 

którego nastąpiła wpłata środków, z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 b), wypłata środków z lokaty internetowej, której okres deponowania 

wynosi: 
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a) do 3 miesięcy włącznie – powoduje całkowitą utratę naliczonych odsetek,  

b) powyżej 3 miesięcy, dokonywana: 

– przed upływem 3 miesięcy liczonych od dnia założenia/odnowienia lokaty - powoduje całkowitą utratę 

naliczonych odsetek,  

– po upływie 3 miesięcy liczonych od dnia założenia/odnowienia lokaty - powoduje wypłatę odsetek w 

wysokości obliczonej według najniższej stopy procentowej obowiązującej w Banku dla rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§7  

1. Bank ma prawo odmówić założenia lokaty internetowej w przypadku: 

a) awarii systemu informatycznego, uniemożliwiającej prawidłowe zrealizowanie dyspozycji Klienta, 

b) posługiwania się przez Klienta zastrzeżonym dokumentem tożsamości, 

c) naruszenia przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub zerwania lokaty internetowej przez Posiadacza rachunku Bank 

dokonuje zwrotu środków na zasadach określonych w §4 ust. 5.  

 
 

§8  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Regulamin prowadzenia rachunków 

oszczędnościowych dla osób fizycznych oraz przepisy ogólnie obowiązujące. 

 

 
 


