
Obowiązuje od 1.03.2019 r. 

 

Regulamin LOKATY DYNAMICZNIE ROSNĄCEJ dla osób fizycznych  
 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1.  

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady zakładania i obsługi lokat indywidualnych lub 
wspólnych pod nazwą „LOKATA DYNAMICZNIE ROSNĄCA” („Lokata”) oferowanych przez 
PLUS BANK S.A.(„Bank”). 

2. Pojęcia użyte w Regulaminie, a niezdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im  
w „Regulaminie zintegrowanym udostępniania i obsługi usług oferowanych do rachunków w 
PLUS BANK”. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 
1) okres odsetkowy – okres wyrażany w miesiącach (np. 1 miesiąc) lub jako suma miesięcy 

(np. 4-6 miesięcy), za który Bank nalicza odsetki od kapitału dla Lokat o charakterze 
progresywnym, 

2) Wniosek – wniosek o otwarcie rachunku Lokat. 
3. Bank zastrzega sobie prawo ustalania minimalnej oraz maksymalnej kwoty Lokaty. 
4. Informacja o wysokości minimalnej i maksymalnej kwocie Lokaty, dostępna jest  na Infolinii 

Banku oraz na Stronie internetowej Banku. 
5. Okres deponowania: 

1) określony jest w Tabeli, 
2) rozpoczyna się w dniu wpłaty środków na rachunek Lokaty, 
3) składa się z równych okresów odsetkowych, wskazanych w Tabeli.  

6. Oprocentowanie Lokaty jest stałe w poszczególnych okresach odsetkowych przez cały Okres 
deponowania, zgodne z Tabelą obowiązującą na dzień złożenia dyspozycji za pośrednictwem 
Infolinii Banku lub na dzień założenia Lokaty w Oddziale Partnerskim i nie podlega negocjacjom. 

7. W trakcie trwania okresu deponowania Lokaty nie dopuszcza się dopłaty środków do Lokaty ani 
częściowej wypłaty środków z Lokaty. 

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. W przypadku złożenia dyspozycji o odnawianiu Lokaty, następuje automatyczne odnowienie 
Lokaty na kolejny, taki sam okres deponowania z oprocentowaniem, obowiązującym w dniu 
odnowienia Lokaty zgodnie z Tabelą.  

10. Odsetki od zdeponowanych na rachunku Lokaty środków naliczane są po zakończeniu każdego 
Okresu odsetkowego, a następnie są: 

1) przekazywane na rachunek, o którym mowa Rozdziale II, w ust. 3 Regulaminu, w przypadku 
posiadania takiego rachunku i wydania przez Posiadacza rachunku dyspozycji przelewu 
odsetek na ten rachunek, 

2) kapitalizowane i udostępniane do wypłaty z Lokaty: 
a) nieodnawialnej – po zakończeniu okresu deponowania środków,  
b) odnawialnej – z chwilą likwidacji Lokaty. 

11. Dla Posiadacza rachunku otwierającego Lokatę przez plusbank24 - opcja, o której mowa w ust. 10 
pkt 1) niniejszego paragrafu dostępna jest wyłącznie w przypadku dokonywania przelewu 
środków na Lokatę z Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 

12. W trakcie trwania Lokaty dopuszcza się możliwość zmiany opcji dotyczącej odsetek z opcji,  
o której mowa w ust 10 pkt 1) niniejszego paragrafu na opcję, o której mowa w ust 10 pkt 2)  
i odwrotnie niniejszego rozdziału .   

13. Dokonanie wpłaty środków na Lokatę stanowi akceptację przez Klienta Regulaminu. 

II.  ZAWARCIE UMOWY LOKATY 
§ 2.  

1. Dyspozycja otwarcia Lokaty może być złożona przez Klienta w formie ustnej lub pisemnej  
w Oddziale Partnerskim lub w formie ustnej za pośrednictwem Infolinii Banku lub za 
pośrednictwem plusbank24. 



 

2. Warunkiem otwarcia Lokaty, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, jest posiadanie ważnej 
Umowy ramowej oraz dokonanie wpłaty środków na Lokatę, zgodnie z Rozdziałem III. 
Regulaminu. 

3. Warunkiem otwarcia Lokaty z opcją wypłaty odsetek po każdym Okresie odsetkowym, jest 
posiadanie, w momencie otwarcia Lokaty, Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku. 
Rachunek taki musi być prowadzony na rzecz tego/tych samego/samych Posiadacza/y rachunku 
co Lokata. 

4. Otwarcie Lokaty następuje po: 
1) złożeniu w formie ustnej lub pisemnej Wniosku, 
2) wpływie Nowych środków, zgodnie z Rozdziałem III. Regulaminu. 

5. W przypadku, gdy środki na rachunek Lokaty są przekazywane z Rachunku w Banku na 
podstawie dyspozycji złożonej w Oddziale Partnerskim lub za pośrednictwem plusbank24, 
Potwierdzenie jest jednocześnie dowodem polecenia przelewu wewnętrznego.  

6. W przypadku, gdy środki na rachunek Lokaty są przekazywane z rachunku w obcym banku lub  
z Rachunku w Banku na podstawie dyspozycji złożonej za pośrednictwem Infolinii Banku, 
Potwierdzenie przekazywane jest przez Bank w formie podpisanej cyfrowo przesyłki 
elektronicznej wraz z załącznikiem w formacie PDF, na adres e-mail Klienta wskazany we 
Wniosku, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po wpływie środków na rachunek Lokaty 
wskazany przez Bank. 

III.  WPŁATA ŚRODKÓW NA LOKAT Ę 
§ 3.  

1. Wpłata środków na Lokatę może być dokonana w formie bezgotówkowej: 
1) z Rachunku w Banku, 
2) z rachunku w obcym banku. 

2. W przypadku, o którym mowa ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu informacja o numerze rachunku 
Lokaty, na który należy dokonać wpłaty środków przekazywana jest klientowi w formie 
papierowej lub elektronicznej.  

3. W przypadku złożenia przez klienta Wniosku o otwarcie kilku Lokat jednocześnie, w informacji, o 
której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Bank wskazuje dla każdej z Lokat odrębny numer 
rachunku Lokaty do wpłaty środków. 

4. Wpłata środków na Lokatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu, powinna zostać 
dokonana: 
1) z rachunku do wpłaty środków, wskazanego we Wniosku,  
2) dokonana wyłącznie w formie przelewu środków z Rachunku indywidualnego lub wspólnego 

klienta, będącego Posiadaczem lub Współposiadaczem tego Rachunku, 
3) na wskazany przez Bank rachunek Lokaty, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 

z zastrzeżeniem, iż w przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wpłata 
środków powinna być dokonana odrębnie na każdy ze wskazanych przez Bank rachunków tj. 
nie może być dokonana jednym zbiorczym przelewem,  

4) dokładnie w wysokości zadeklarowanej we Wniosku,  
5) nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Wniosku i przekazania przez Bank 

informacji o numerze rachunku na który należy dokonać wpłaty środków. 
5. W przypadku: 

1) stwierdzenia niezgodności danych Posiadacza rachunku lub Współposiadacza rachunku,  
z którego nastąpił przelew środków na rachunek Lokaty z danymi we Wniosku, lub 

2) stwierdzenia niezgodności pomiędzy kwotą wpłaty a kwotą zadeklarowaną we Wniosku, 
Bank dokona zwrotu otrzymanych środków na rachunek, z którego nastąpiła wpłata najpóźniej  
w kolejnym dniu roboczym, a Lokata nie zostanie otwarta. Informacja dotycząca odmowy 
realizacji Wniosku przekazywana jest przez Bank w formie elektronicznej, na adres e-mail klienta 
wskazany we Wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu zwrotu, o którym 
mowa powyżej. 

IV.  LIKWIDACJA LOKATY 
§ 4.  

1. Zakończenie Okresu deponowania środków następuje: 
1) następnego Dnia roboczego po upływie Okresu deponowania, w przypadku złożenia przez 

Posiadacza rachunku dyspozycji nieodnawiania Lokaty,  



 

2) w dniu złożenia przez Posiadacza rachunku dyspozycji likwidacji Lokaty przed końcem 
okresu deponowania.  

2. Złożenie dyspozycji, o których mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu jest traktowane jako 
zerwanie Lokaty.  

3. Zerwanie lokaty dokonane: 
1) w pierwszym Okresie odsetkowym – powoduje brak naliczenia odsetek, 
2) w kolejnych Okresach odsetkowych – powoduje naliczenie odsetek za poprzednie Okresy 

odsetkowe.  
4. Wypłata środków, w wyniku realizacji dyspozycji likwidacji Lokaty, może nastąpić w formie 

bezgotówkowej, na wskazany przez Posiadacza rachunek. 

V. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
§ 5.  

1. Bank uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania depozytów na zasadach określonych w 
ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz w Arkuszu informacyjnym dla deponentów, 
który dostępny jest na Stronie internetowej Banku. 

2. 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. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma „Regulamin zintegrowany 
udostępniania i obsługi usług oferowanych do rachunków w PLUS BANK S.A.” oraz przepisy 
ogólnie obowiązujące. 


