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Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób fizycznych 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
„Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób 
fizycznych”, zwany dalej Regulaminem rachunku, określa warunki 
otwierania, prowadzenia i zamykania przez PLUS BANK S.A. rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych dla osób fizycznych zwanych 
dalej rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi. 

§ 2 
Pojęcia użyte w Regulaminie rachunku, a niezdefiniowane w poniższym 
słowniku, mają takie samo znaczenie, jak pojęcia użyte w „Regulaminie 
prowadzenia rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych”. Przez 
użyte w Regulaminie rachunku określenia należy rozumieć: 
1. Debet – saldo ujemne wykazane na rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowym na koniec dnia operacyjnego spowodowane wypłatą 
kwot wyższych od salda dostępnych środków,  

2. Karta – Karta debetowa wydawana przez Bank do Rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego,  

3. Kredyt – kredyt udzielony w ciężar rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego, 

4. Odsetki maksymalne – określone zgodnie z Kodeksem cywilnym 
maksymalne oprocentowanie kredytu,  

5. Odsetki maksymalne za opóźnienie – określone zgodnie z  
Kodeksem cywilnym maksymalne oprocentowanie  należności 
przeterminowanych 

6. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej, na 
rzecz jednej lub dwóch osób fizycznych na podstawie zawartych 
umów, z zastrzeżeniem, że Rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy nie może być wykorzystywany do przeprowadzania 
rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 3 
1. Bank oferuje różne rodzaje Rachunków oszczędnościowo- 

rozliczeniowych, które charakteryzują się odmiennym 
oprocentowaniem oraz zakresem dostępnych usług  o zróżnicowanej 
wysokości opłat. 

2. Oprocentowanie, prowizje i opłaty oraz dostępne usługi 
dla poszczególnych rodzajów Rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych określa Tabela oraz Taryfa. 

§ 4 
Osoba fizyczna może być Posiadaczem tylko jednego Rachunku 
indywidualnego i/lub jednego Rachunku wspólnego prowadzonego 
dla tych samych Współposiadaczy. 

 

II.  OTWARCIE RACHUNKU 
§ 5 

1. Otwarcia Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego można 
dokonać na zasadach określonych w „Regulaminie prowadzenia 
rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych”: 

2. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy otwierany jest na czas 
nieokreślony. 

3. Bank zastrzega sobie prawo określenia minimalnej kwoty 
miesięcznej wpłaty na rachunek, wymaganej do zadeklarowania 
z chwilą  otwarcia  Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 

4. Bank dopuszcza w każdym czasie możliwość zmiany posiadanego 
rodzaju rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowy na rachunek 
oszczędnościowo-rozliczeniowy innego rodzaju. Za tę czynność 
Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą. 

 

III.  OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU 
§ 6 

1. Rodzaj oprocentowania oraz zasady jego zmiany określa 
„Regulamin prowadzenia rachunków oszczędnościowych  dla osób 
fizycznych”. 

2. Naliczone odsetki od środków zgromadzonych na Rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowym kapitalizowane są na koniec 
każdego miesiąca kalendarzowego. 

 
IV. KARTY 

§ 7 
Bank wydaje do Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Karty na 
zasadach określonych w „Regulaminie wydawania i użytkowania kart 
debetowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych”. 
 
V.  DYSPONOWANIE RACHUNKIEM 

§ 8 
1. Posiadacz Rachunku lub Pełnomocnik mogą dysponować 

Rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym w granicach 
dostępnych środków i granicach udzielonego pełnomocnictwa. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust.1 Posiadacz Rachunku może 
przeprowadzać na Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 

transakcje płatnicze, o których mowa w „Regulaminie prowadzenia 
rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych” oraz za 
pomocą Karty wydanej do Rachunku. 

 

VI. KREDYT W RACHUNKU 
§ 9 

Na wniosek Posiadacza Rachunku Bank może przyznać Kredyt 
na zasadach określonych w  „Regulaminie kredytu w rachunku”.  
 

VII. NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE 
§ 10 

1. W przypadku powstania na rachunku należności przeterminowanych, 
Bank  wzywa Posiadacza Rachunku do zapłaty powstałych 
należności przeterminowanych wraz z odsetkami, o których mowa 
w ust. 5 z wyłączeniem należności przeterminowanych 
nieprzekraczających łącznie kwoty zwanej dalej Granicą Monitu.  

2. Wysokość kwoty Granicy Monitu określana jest w Komunikacie 
Prezesa Zarządu Banku, podawanym do publicznej wiadomości 
w formie komunikatu wywieszanego na tablicach ogłoszeń 
w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 

3. Bank jest uprawniony do zmiany kwoty Granicy Monitu, 
z uwzględnieniem jednego lub wszystkich jednocześnie poniższych 
czynników: rodzaju produktu, etapu spłaty należności 
przeterminowanych. 

4. Posiadacz Rachunku jest zobowiązany  uregulować należności 
przeterminowane w terminie wskazanym przez Bank w wezwaniu. 
Nieotrzymanie informacji o powstaniu na Rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowym należności przeterminowanych nie 
zwalnia Posiadacza Rachunku z obowiązku terminowego 
regulowania zobowiązań wobec Banku. 

5. Od salda debetowego Bank codziennie nalicza odsetki, według stopy 
procentowej właściwej dla należności przeterminowanych określonej 
w obowiązującej Tabeli, za okres od dnia powstania tego salda do 
dnia poprzedzającego jego spłatę, przy czym wysokość tych odsetek 
nie może przekraczać odsetek maksymalnych za opóźnienie 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy na Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 
występują należności przeterminowane Bank dokonuje potrącenia z 
każdego wpływu na Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
w następującej kolejności:  
1) prowizja od transakcji, 
2) odsetki wymagalne od Debetu, 
3) Debet, 
4) zaległe prowizje, 
5) pozostałe należności. 

7. Brak spłaty należności przeterminowanych w określonym przez Bank 
terminie może spowodować zablokowanie możliwości wypłat 
z Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Kart działających 
w oparciu o Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, przy 
obciążeniu Posiadacza Rachunku kosztami tej czynności, 
wstrzymanie realizacji zleceń stałych, polecenia zapłaty, 
wypowiedzenie Umowy rachunku i postawienie, 
w dniu rozwiązania Umowy Rachunku, całości zadłużenia w stan 
natychmiastowej wymagalności oraz dochodzenie swoich roszczeń 
w drodze postępowania egzekucyjnego. 
 

VIII.  ZAMKNIĘCIE RACHUNKU 
§ 11 

1. Rozwiązanie Umowy Rachunku następuje na zasadach określonych 
w „Regulaminie prowadzenia rachunków oszczędnościowych 
dla osób fizycznych”. 

2. Wraz z rozwiązaniem Umowy Rachunku Posiadacz Rachunku 
zobowiązany jest niezwłocznie zniszczyć Kartę wydaną 
do Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego we własnym 
zakresie. Zniszczenie Karty winno nastąpić w sposób 
uniemożliwiający korzystanie z niej. 

3. Zamknięcie Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w ciężar 
którego udzielono Kredyt, uwarunkowane jest całkowitą spłatą 
wykorzystanego Kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami Banku. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 
Bank umożliwia skorzystanie z dodatkowych usług do Rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowy na warunkach określonych w odrębnych 
regulaminach tych usług. 

 


