
Obowiązuje od  dnia 10.06.2019 r 

  

Regulamin LOKATY STANDARDOWEJ w dniach 
o stałej stopie procentowej dla Klientów Instytucjonalnych 

 
 

1. LOKATA STANDARDOWA w dniach o stałej stopie procentowej, zwana dalej lokatą, otwierana 
jest na okresy deponowania zgodne z aktualnie obowiązującą „Tabelą oprocentowania dla 
Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A.”. 

2. Minimalna kwota lokaty wynosi 5 000 PLN. 
3. Minimalna kwota dla lokaty negocjowanej wynosi 100 000 PLN. 
4. Wysokość oprocentowania dla lokaty negocjowanej powyżej 300 000 PLN jest ustalana dla 

każdego okresu umownego przez Departament Skarbu. 
5. Otwarcie lokaty negocjowanej może nastąpić po zaakceptowaniu przez obie strony, tj. Posiadacza 

rachunku bądź osoby przez niego upoważnionej i Bank, warunków lokaty, na formularzu 
bankowym. 

6. W celu otwarcia lokaty negocjowanej Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zaakceptowania 
terminu na jaki zostanie założona lokata, oprocentowania, waluty i kwoty lokaty oraz wskazania 
rachunku, na który po upływie umownego okresu deponowania, zostaną przekazane środki z 
lokaty wraz z należnymi odsetkami. 

7. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do zapewnienia środków pieniężnych na rachunku w 
Banku w dniu zaakceptowania warunków lokaty. 

8. Akceptacja przez Posiadacza rachunku warunków lokaty negocjowanej musi nastąpić w godz. 
10.00 – 14.00. 

9. Warunki lokaty do 500 000 PLN (włącznie) mogą być negocjowane przez Posiadacza rachunku   
osobiście w Jednostce Banku. 

10. Warunki lokaty powyżej 500 000 PLN mogą być negocjowane przez Posiadacza rachunku: 
a) osobiście w Jednostce Banku, 
b) telefonicznie – bezpośrednio z Dealerem Departamentu Skarbu 

11. W razie rozbieżności, wątpliwości są wyjaśniane na podstawie nagranej rozmowy telefonicznej lub 
na podstawie będącego w posiadaniu Banku, podpisanego przez Posiadacza rachunku 
formularza zawierającego wynegocjowane warunki lokaty. 

12. W przypadku telefonicznego negocjowania warunków lokaty, Posiadacz rachunku zobowiązany 
jest złożyć w Jednostce Banku dodatkowe pisemne Upoważnienie z ustalonym hasłem. 

13. W imieniu Posiadacza rachunku transakcja telefonicznego negocjowania warunków otwarcia 
lokaty może być przeprowadzona przez każdą osobę wskazaną w Upoważnieniu. 

14. W przypadku negocjacji telefonicznej bezpośrednio z Dealerem Departamentu Skarbu podstawę 
do otwarcia lokaty stanowi nagrana podczas rozmowy telefonicznej zgoda Posiadacza rachunku 
na zaproponowane przez Dealera Departamentu Skarbu warunki lokaty. 

15. Oprocentowanie środków na lokacie jest stałe. 
16. Odsetki są naliczane od dnia zdeponowania środków do dnia poprzedzającego dzień wypłaty. 
17. Odsetki podlegają kapitalizacji po zakończonym okresie deponowania, powiększając kwotę lokaty 

w kolejnym okresie deponowania. 
18. 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. 

19. Bank dopuszcza możliwość jednorazowej wypłaty przez Posiadacza rachunku kwoty odsetek 
należnych za poprzedni okres deponowania w terminie 2 dni od dnia upływu tego okresu, przy 
czym kwota skapitalizowanych odsetek do dnia wypłaty nie podlega oprocentowaniu.  

20. Na lokatę nie są przyjmowane dopłaty uzupełniające.  
21. Wypłata środków z lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu deponowania (odnowienia) 

powoduje całkowitą utratę odsetek.  

 


