
Obowiązuje od 01.03.2019 r. 

 

Regulamin Konta Oszczędnościowego dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A. 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1.  

1. Niniejszy regulamin Konta Oszczędnościowego dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A., zwany dalej „Regulaminem Konta 
Oszczędnościowego”, określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków oszczędnościowych dla osób 
fizycznych w PLUS BANK S.A., zwanych dalej „Kontem Oszczędnościowym”. 

2. Terminy i określenia użyte w Regulaminie Konta Oszczędnościowego mają znaczenie nadane im w Regulaminie 
zintegrowanym udostępniania i obsługi usług oferowanych do rachunków w PLUS BANK S.A., zwanym dalej „Regulaminem”. 

3. Rodzaje Kont Oszczędnościowych określa Tabela. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia zawarte w Regulaminie. 
§ 2.  

1. Konto Oszczędnościowe jest Rachunkiem płatniczym oszczędnościowym i służy do gromadzenia środków pieniężnych. 

2. Konto Oszczędnościowe może być wykorzystywane do przeprowadzania Transakcji płatniczych z zastrzeżeniem ust 3. 
3. Z Konta Oszczędnościowego można realizować Transakcje płatnicze wskazane w Taryfie z zastrzeżeniem, że nie można 

realizować automatycznych spłat kredytów. 
§ 3.  

Odsetki od środków zgromadzonych na Koncie Oszczędnościowym podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 

II. ZASADY OTWIERANIA KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO 
§ 4.  

1. Zasady otwierania Konta Oszczędnościowego zostały określone w niniejszym paragrafie, a w zakresie w nim 
nieuregulowanym zostały określone w Regulaminie. 

2. Konto Oszczędnościowe otwierane jest na czas określony, tj. od dnia zawarcia Umowy rachunku do ostatniego dnia 
miesiąca, w którym nastąpiło jego otwarcie. Po upływie tego okresu, o ile Klient nie złoży odmiennej, dyspozycji Umowa 
rachunku ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne następujące po sobie miesięczne okresy jej obowiązywania 
odpowiadające miesiącom kalendarzowym, z zastrzeżeniem §8 ust. 4 Regulaminu Konta Oszczędnościowego. 

3. Do momentu podpisania Umowy ramowej i Umowy rachunku przez Osobę Trzecią, Wkładca jest uprawniony do 
dysponowania Kontem Oszczędnościowym. 

4. Osoba Trzecia z chwilą zawarcia umów, o których mowa w ust. 3 staje się Posiadaczem Rachunku (Konta 
Oszczędnościowego). 

 

III. OPROCENTOWANIE 
§ 5.  

1. Oprocentowanie środków na Koncie Oszczędnościowym jest stałe w poszczególnych okresach obowiązywania Umowy 
rachunku i zależy od wysokości zgromadzonych na nim środków pieniężnych. 

2. Oprocentowanie zostało określone w Tabeli obowiązującej na dzień otwarcia Konta Oszczędnościowego, a w przypadku 
automatycznego przedłużenia Umowy rachunku, w Tabeli obowiązującej na dzień jej przedłużenia. 

3. Odsetki naliczane są w trybie dziennym, zgodnie ze stawkami określonymi w Tabeli. 
4. Kapitalizacja odsetek następuje w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5.. 
5. Wypłata całości lub części kapitału z Konta Oszczędnościowego nie powoduje utraty odsetek. 
6. Na dzień zamknięcia Konta Oszczędnościowego do dyspozycji Posiadacza Rachunku (Konta Oszczędnościowego) stawiane 

są odsetki naliczone do dnia poprzedzającego dzień zamknięcia Konta Oszczędnościowego włącznie. 
 

IV. WYCIĄGI BANKOWE 
§ 6.  

1. Wyciągi do Konta Oszczędnościowego udostępniane są klientowi raz w roku na zasadach określonych w Regulaminie. 
2. Bank udostępnia w Kanale Internet Posiadaczowi Rachunku (Konta Oszczędnościowego) raz w miesiącu Wyciąg w formie 

zestawienia obrotów na Koncie Oszczędnościowym, o ile w tym okresie wystąpiły Transakcje zmieniające saldo. 
 

V. ROZWIĄZANIE UMOWY 
§ 7.  

1. Posiadacz Rachunku (Konta Oszczędnościowego) może w dowolnym czasie złożyć pisemną dyspozycję zamknięcia Konta 
Oszczędnościowego, stanowiącą oświadczenie o rozwiązaniu Umowy rachunku, określając sposób zadysponowania 
środków zgromadzonych na Koncie Oszczędnościowym. 

2. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, może zostać złożona w dowolnym Oddziale Partnerskim. 
3. Konto Oszczędnościowe zostaje zamknięte w dniu złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 1, a Posiadacz Rachunku 

(Konta Oszczędnościowego) jest zobowiązany dokonać spłaty wszelkich zaległości istniejących na Koncie 
Oszczędnościowym najpóźniej w dniu złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 1. 

4. W przypadku braku środków na Koncie Oszczędnościowym nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, Bank dokonuje jego 
zamknięcia z tym zastrzeżeniem, że Konto Oszczędnościowe nie zostaje zamknięte jeżeli występują na nim zaległości. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 8.  

1. Prowizje i opłaty oraz dostępne usługi dla Konta Oszczędnościowego określa Taryfa. 

2. Bank określa maksymalną liczbę Kont Oszczędnościowych, prowadzonych na rzecz jednego Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Informacja o maksymalnej liczbie Kont Oszczędnościowych dostępna jest w Oddziałach Partnerskich, telefonicznie na 

Infolinii Banku i na Stronie internetowej Banku. 

4. Posiadacz Konta Oszczędnościowego może złożyć Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. 
5. W przypadku zgonu Wkładcy przed podpisaniem Umowy rachunku przez Osobę Trzecią środki zgromadzone na Koncie 

Oszczędnościowym w całości wchodzą w skład masy spadkowej Wkładcy, z zastrzeżeniem ust. 6. 
6. W sytuacji, gdy Wkładca złoży Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, środki znajdujące się na Koncie 

Oszczędnościowym udostępniane są zgodnie z postanowieniami Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. 


