Obowiązuje od 11 kwietnia 2017 r.

Regulamin Lokaty „Nowa Kasa = Większy Zysk”
o stałej stopie procentowej dla osób fizycznych
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady zakładania i obsługi lokat indywidualnych lub
wspólnych pod nazwą „Nowa Kasa = Większy Zysk” („Lokata”), oferowanych przez PLUS BANK S.A.
(„Bank”).
2. Oferta skierowana jest do Klientów, którzy zdeponują w Banku po Dniu bazowym Nowe środki, przy
czym:
1) Dzień bazowy - to dzień określany przez Bank i podawany w „Tabeli oprocentowania dla osób
fizycznych w PLUS BANK S.A.” („Tabela”) dostępnej w Oddziałach Banku oraz na stronie
internetowej Banku,
2) Nowe środki - środki Posiadacza rachunku stanowiące nadwyżkę ponad stan salda na wszystkich
rachunkach oszczędnościowych (tj. koncie oszczędnościowym, rachunkach a’vista, terminowych
lokatach oszczędnościowych) i oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku z Dnia bazowego. Saldo
Lokaty założonej po Dniu bazowym pomniejsza stan Nowych środków Klienta.
3. Oprocentowanie Lokaty, okres deponowania oraz Dzień bazowy określone są w Tabeli obowiązującej na
dzień złożenia dyspozycji telefonicznej w Centrum Obsługi Klienta lub na dzień założenia Lokaty w
Oddziale Banku, bankowości elektronicznej plusbank24.pl, bankowości mobilnej plusbank24.
4. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i nie podlega negocjacjom.
5. Minimalna kwota Lokaty to 5.000,00 złotych.
6. Maksymalna kwota Lokaty to 100.000,00 złotych.
7. Klient może założyć tylko jedną Lokatę indywidualną lub wspólną. Każda kolejna lokata będzie
zamykana, a środki przekazywane na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
8. Lokata może zostać założona jako odnawialna lub nieodnawialna, o czym decyduje Klient wydając
stosowną dyspozycję przy zakładaniu Lokaty, przy czym w trakcie trwania okresu deponowania Lokaty
dopuszcza się możliwość zmiany opcji z odnawialnej na nieodnawialną i odwrotnie.
9. Odnowienie Lokaty następuje na warunkach lokaty standardowej o stałej stopie procentowej dla osób
fizycznych, obowiązujących w dniu odnowienia Lokaty zgodnie z Tabelą.
10. W trakcie trwania okresu deponowania Lokaty nie dopuszcza się dopłaty środków ani częściowej wypłaty
środków z Lokaty.
11. Z oferty Lokaty może skorzystać osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych będąca
rezydentem lub nierezydentem, która założy lub posiada w Banku dowolny rachunek oszczędnościoworozliczeniowy.
12. Warunkiem otwarcia Lokaty jest:
1) założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, tj. zawarcie Umowy rachunku, który będzie
otwarty przez cały okres deponowania środków na Lokacie, chyba że Klient posiada już w Banku
rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy,
2) posiadanie ważnej Umowy oraz wpłata na rachunek Lokaty Nowych środków, zgodnie z definicją
określoną w ust. 2 pkt 2).
13. Rachunek, o którym mowa w ust. 12 pkt 1) służy do:
1) przyjęcia w Oddziale Banku wpłaty gotówkowej z przeznaczeniem na Lokatę, zgodnie z opisem
części II ust. 2 pkt 1,
2) przekazania na niego kwoty odsetek, zgodnie z ust. 15,
3) przekazania na niego środków z rachunku Lokaty:
a) po upływie okresu deponowania Lokaty,
b) w przypadku zerwania Lokaty przed upływem okresu deponowania.
14. Rozwiązanie Umowy rachunku, o którym mowa w ust. 12 pkt 1) jest jednoznaczne z zerwaniem Lokaty.
15. Odsetki od środków na Lokacie naliczane są od dnia ich zdeponowania do dnia poprzedzającego
zakończenie okresu deponowania, a następnie przekazywane są na rachunek, o którym mowa w ust. 12
pkt 1):
1) w przypadku Lokaty odnawialnej – tylko odsetki,
2) w przypadku Lokaty nieodnawialnej – odsetki wraz z kapitałem.
16. Klient może otworzyć kolejną Lokatę pod warunkiem:
1) zamknięcia dotychczasowej Lokaty,
2) przekształcenia dotychczasowej Lokaty na lokatę standardową, w przypadku gdy była ona założona
jako odnawialna,
o ile Klient posiada Nowe środki, zgodnie z definicją określoną w ust. 2 pkt 2).
17. Dokonanie wpłaty środków na Lokatę stanowi akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu.

II. ZAWARCIE UMOWY LOKATY
Lokata oferowana jest w Oddziale Banku, bankowości elektronicznej plusbank24.pl, bankowości mobilnej
plusbank24 oraz w Centrum Obsługi Klienta.
1. Warunkiem otwarcia Lokaty jest posiadanie ważnej Umowy oraz dokonanie wpłaty Nowych środków,
zgodnie z definicją określoną w części I, ust. 2 pkt 2), na rachunek Lokaty.
2. Umowa Lokaty zostaje zawarta po jednorazowej wpłacie Nowych środków w formie:
1) gotówkowej na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z którego nastąpi przelew wewnętrzny na
rachunek Lokaty – dotyczy zawarcia Umowy Lokaty w Oddziale Banku lub
2) bezgotówkowej z rachunku w Banku – dotyczy zawarcia Umowy Lokaty w Oddziale Banku lub
3) bezgotówkowej z rachunku w Banku – dotyczy zawarcia Umowy Lokaty w bankowości elektronicznej
plusbank24.pl, bankowości mobilnej plusbank24 oraz w Centrum Obsługi Klienta.
III. LIKWIDACJA LOKATY
1. Zakończenie okresu deponowania środków na Lokacie następuje:
1) po upływie okresu deponowania – następnego dnia roboczego,
2) przed końcem okresu deponowania:
a. w momencie złożenia za pośrednictwem Oddziału Banku oraz Centrum Obsługi Klienta dyspozycji
likwidacji Lokaty,
b. najpóźniej następnego dnia roboczego w przypadku złożenia dyspozycji likwidacji Lokaty przez
bankowość elektroniczną,
3) w momencie zamknięcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, o którym mowa w części I ust.
12 pkt 1).
2. Złożenie dyspozycji, o których mowa w ust.1 pkt. 2)-3) jest traktowane jako zerwanie Lokaty.
3. Likwidacja Lokaty przed upływem okresu deponowania skutkuje zwrotem przez Bank całości wpłaconych
przez Klienta środków pieniężnych wraz z odsetkami naliczonymi w ramach Lokaty, zgodnie z
Regulaminem, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Likwidacja Lokaty przed upływem okresu deponowania powoduje wypłatę odsetek w wysokości
obliczonej według najniższej stopy procentowej obowiązującej dla rachunków oszczędnościowo –
rozliczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Wypłata środków, w wyniku realizacji dyspozycji likwidacji Lokaty, następuje w formie bezgotówkowej
na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, o którym mowa w części I ust. 12 pkt 1).
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bank ma prawo:
1) do niewykonania z przyczyn technicznych czynności związanej z założeniem Lokaty w przypadku
awarii systemu informatycznego, uniemożliwiającej prawidłowe zrealizowanie dyspozycji Klienta,
o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w formie adekwatnej do kanału złożenia
dyspozycji otwarcia Lokaty,
2) odmówić założenia Lokaty w przypadku naruszenia lub niespełniania przez Klienta warunków
Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma „ Regulamin prowadzenia
rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych” lub „Regulamin zintegrowany udostępniania i
obsługi usług oferowanych do Konta Plus w Plus Bank S.A.” oraz przepisy prawa ogólnie obowiązujące.
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