
Zobowiązuje od dnia 09.12.2013 r. 

Regulamin LOKATY DŁUGOTERMINOWEJ o zmiennej stopie 
procentowej dla osób fizycznych 

 
 
1. LOKATA DŁUGOTERMINOWA o zmiennej stopie procentowej, zwana dalej lokatą, 

otwierana jest na  okresy deponowania zgodne z aktualnie obowiązującą Tabelą 
oprocentowania dla osób fizycznych w PLUS BANK SA. 

2. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 PLN. 
3. Z lokaty Posiadacz rachunku może dokonywać częściowych wypłat kapitału do kwoty nie 

niższej niż minimalna kwota lokaty. 
4. Oprocentowanie środków na lokacie jest zmienne. 
5. Wysokość stopy procentowej obliczana jest jako iloczyn współczynnika określanego 

przez Bank i średniomiesięcznego WIBID-u dla depozytów jednomiesięcznych 
obliczanego za miesiąc obliczeniowy. 

6. Wysokość współczynnika określonego przez Bank podawana jest w Tabeli w dniu 
zawarcia Umowy. 

7. Dla lokat zało żonych do dnia 14.11.2002 r. wysoko ść stopy procentowej jest 
obliczana jako średniomiesi ęczny WIBID dla depozytów jednomiesi ęcznych, 
obliczony za miesi ąc kalendarzowy, poprzedzaj ący kolejny miesi ąc obliczeniowy, 
pomniejszony o mar żę Banku podawan ą w Tabeli w dniu zawarcia Umowy.  

8. Bank dopuszcza możliwość jednorazowej wypłaty: 
a) naliczonych odsetek po upływie każdych trzech miesięcy, 
b) po upływie każdych 12 miesięcy kwoty odsetek należnych za poprzedni okres 

deponowania w terminie 30 dni od dnia kapitalizacji, przy czym kwota 
skapitalizowanych odsetek do dnia wypłaty nie podlega oprocentowaniu. 

9. Po upływie każdych 12-stu miesięcy Bank nalicza bonus procentowy pod warunkiem, że 
przez okres tych 12-stu miesięcy nie dokonano żadnej wypłaty (kapitału i odsetek) z 
lokaty. 

10. Wysokość bonusa procentowego podawana jest w Tabeli. 
11. Odsetki naliczone z tytułu bonusa procentowego podlegają kapitalizacji co 12 miesięcy 

pod warunkiem, że Posiadacz rachunku dotrzymał postanowień zawartych w pkt.9. 
12. Bank dopuszcza możliwość zmiany wysokości bonusa w kolejnych latach trwania lokaty. 

Zmiana wysokości bonusa uzależniona jest od wysokości stóp procentowych pełniących 
funkcje regulatora polityki pieniężnej, ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.  

13. Bank dopuszcza możliwość jednorazowej wypłaty skapitalizowanych odsetek 
bonusowych w terminie 30 dni od dnia kapitalizacji, przy czym kwota skapitalizowanych 
odsetek do dnia wypłaty nie podlega oprocentowaniu.  

14. Po upływie okresu deponowania, bez dodatkowej dyspozycji Posiadacza rachunku, 
następuje automatyczne odnowienie lokaty na kolejny, taki sam okres deponowania na 
warunkach obowiązujących w Banku w dniu odnowienia lokaty. 

15.  Lokaty zakładane do dnia 14.11.2002 r., których st opa procentowa ustalana była w 
oparciu o mar żę Banku, odnawiaj ą się z oprocentowaniem ustalonym w oparciu o 
współczynnik okre ślany przez Bank, zgodnie z tre ścią pkt. 5 i 6.  

16. Na lokatę nie są przyjmowane dopłaty uzupełniające. 
17. Jakakolwiek wypłata z lokaty w okresie: 

a) pierwszych trzech miesięcy od dnia otwarcia (odnowienia) lokaty powoduje całkowitą 
utratę odsetek za te miesiące, 

b) po upływie trzech miesięcy od dnia otwarcia (odnowienia) lokaty powoduje naliczenie 
odsetek w pełnej wysokości do dnia poprzedzającego dzień wypłaty. 

 


