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Tekst jednolity opracowany na podstawie Uchwały nr 363/2015 z dnia 11.08.2015 r. 

Regulamin „Lokaty dla aktywnych” o stałej stopie procentowej dla 
osób fizycznych 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. „Lokata dla aktywnych” o stałej stopie procentowej zwana dalej Lokatą, otwierana jest na 12 

miesięczny okres deponowania.  
2. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 0,99% w skali roku. 
3. Kwota Lokaty wynosi 12.500,00 PLN. 
4. Lokata może zostać założona jako Lokata odnawialna lub nieodnawialna o czym Klient decyduje 

wydając stosowną dyspozycję przy zakładaniu Lokaty.  
5. Odnowienie Lokaty następuje na warunkach lokaty standardowej o stałej stopie procentowej dla 

osób fizycznych, obowiązujących w dniu odnowienia Lokaty, przy czym po upływie okresu 
deponowania dla Lokaty, bez dodatkowej dyspozycji Posiadacza rachunku 
o nieodnawianiu Lokaty, następuje automatyczne odnowienie Lokaty na kolejny, taki sam okres 
deponowania i na warunkach lokaty standardowej. 

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

7. Odsetki od środków na Lokacie: 
1) naliczane są od dnia zdeponowania środków do dnia poprzedzającego zakończenie terminu 

deponowania; 
2) podlegają kapitalizacji po zakończonym okresie deponowania. 

8. Zasady otwarcia Lokaty  zostały określone w części ZAWARCIE UMOWY z zastrzeżeniem, że przed 
zawarciem Umowy Lokaty Klient zapoznaje się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz Regulamin 
Promocji „Lokata dla aktywnych”. 

9. Dokonanie wpłaty środków na Lokatę stanowi akceptację przez Klienta Regulaminów, 
wymienionych w ust. 8. 

10. Spełnienie przez Klienta warunków opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie 
Promocji „Lokata dla aktywnych”, upoważnia Klienta do otrzymania opaski SONY SmartBand 
SWR10. 

11. W przypadku założenia Lokaty z rachunku wspólnego na rzecz dwóch współwłaścicieli, Klientom 
przysługuje jedna opaska. 
 

ZAWARCIE UMOWY  
 
1. Lokata oferowana jest w Oddziale Banku, bankowości elektronicznej plusbank24.pl lub w 

bankowości mobilnej plusbank24. 
2. Warunkiem otwarcia Lokaty jest posiadanie ważnej Umowy oraz dokonanie wpłaty środków na 

rachunek lokaty, stanowiące potwierdzenie zawarcia Umowy Lokaty. 
3. Umowa Lokaty zostaje zawarta po jednorazowej wpłacie środków na Lokatę w formie: 

1) gotówkowej lub bezgotówkowej – dotyczy zawarcia Umowy Lokaty w Oddziale Banku lub 
2) bezgotówkowej – dotyczy zawarcia Umowy Lokaty w bankowości elektronicznej plusbank24.pl 

lub bankowości mobilnej plusbank24. 
 

LIKWIDACJA LOKATY 
 
1. Zakończenie okresu deponowania środków na Lokacie następuje: 

1) następnego dnia roboczego po upływie okresu deponowania,   
2) w momencie złożenia za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta lub Oddziału Banku 

dyspozycji likwidacji Lokaty przed końcem okresu deponowania.  
2. Złożenie dyspozycji, o których mowa w ust.1 pkt. 2) jest traktowane jako zerwanie Lokaty.  
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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 i 5 poniżej.  

4. W przypadku złożenia dyspozycji likwidacji Lokaty przed zakończeniem okresu deponowania, o 
której mowa w ust.1 pkt. 2), zastosowanie będą mieć stosowne postanowienia Regulaminu 
Promocji Lokata dla aktywnych.  

5. Likwidacja Lokaty: 
1) przed upływem trzech miesięcy od dnia założenia lokaty powoduje całkowitą utratę odsetek, 
2) po upływie trzech miesięcy od dnia założenia lokaty powoduje wypłatę odsetek w wysokości 

obliczonej według najniższej stopy procentowej obowiązującej dla rachunków 
oszczędnościowo – rozliczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej. 

6. Wypłata środków, w wyniku realizacji dyspozycji likwidacji Lokaty, następuje w formie 
bezgotówkowej na rachunek, z którego lokata została założona. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Bank ma prawo odmówić założenia Lokaty (zawarcia Umowy Lokaty) w przypadku: 

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

2) 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”, Regulamin Promocji „Lokata dla 
aktywnych” oraz przepisy ogólnie obowiązujące. 

 


