Obowiązuje od dnia 09.12.2013 r.

Regulamin LOKATY DYNAMICZNIE ROSNĄCEJ dla osób fizycznych
1. Minimalna kwota LOKATY DYNAMICZNIE ROSNĄCEJ, zwanej dalej lokatą, wynosi
3.000,00 PLN.
2. Okres deponowania środków:
a) określony jest w Tabeli,
b) rozpoczyna się w dniu wpłaty środków na rachunek lokaty,
c) składa się z równych okresów odsetkowych, wskazanych w Tabeli.
3. Wpłata środków na rachunek lokaty może zostać dokonana w formie gotówkowej
lub bezgotówkowej.
4. W trakcie trwania okresu deponowania lokaty nie dopuszcza się dopłaty środków do lokaty ani
częściowej wypłaty środków z lokaty.
5. Oprocentowanie środków na lokacie jest stałe w poszczególnych okresach odsetkowych,
przez cały okres deponowania.
6. Wysokość stopy procentowej, dla każdego okresu odsetkowego, określona jest w Tabeli
obowiązującej w dniu złożenia dyspozycji dotyczącej otwarcia/odnowienia lokaty i nie podlega
negocjacji.
7. Odsetki od zdeponowanych środków naliczane są po zakończeniu każdego okresu odsetkowego,
a następnie są:
a) przekazywane na rachunek, o którym mowa w ust. 11, w przypadku posiadania takiego
rachunku i wydania przez Posiadacza rachunku dyspozycji przelewu odsetek na ten rachunek,
b) kapitalizowane i udostępniane do wypłaty z lokaty:
 nieodnawialnej – po zakończeniu okresu deponowania środków,
 odnawialnej – z chwilą likwidacji lokaty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15.
8. Dla Posiadacza rachunku otwierającego lokatę przez plusbank24 opcja, o której mowa
w ust. 7 pkt. a) dostępna jest wyłącznie w przypadku dokonywania przelewu środków na lokatę
z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
9. W trakcie trwania lokaty dopuszcza się możliwość zmiany opcji dot. odsetek z opcji, o której
mowa w ust 7 pkt a) na opcję, o której mowa w ust 7 pkt b) i odwrotnie.
10. Warunkiem otwarcia lokaty, z zastrzeżeniem postanowień ust.11, jest posiadanie ważnej Umowy
oraz dokonanie wpłaty środków na rachunek lokaty, stanowiące potwierdzenie zawarcia Umowy
lokaty.
11. 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.
12. Zakończenie okresu deponowania środków następuje:
a) następnego dnia roboczego po upływie okresu deponowania, w przypadku złożenia przez
Posiadacza rachunku dyspozycji nieodnawiania lokaty,
b) w dniu złożenia przez Posiadacza rachunku dyspozycji likwidacji lokaty przed końcem okresu
deponowania.
13. 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.
14. Złożenie dyspozycji, o których mowa w ust. 12 pkt. b) jest traktowane jako zerwanie lokaty.
15. Zerwanie lokaty dokonane:
a) w pierwszym okresie odsetkowym – powoduje brak naliczenia odsetek,
b) w kolejnych okresach odsetkowych – powoduje naliczenie odsetek za poprzednie okresy
odsetkowe.
16. Wypłata środków, w wyniku realizacji dyspozycji likwidacji lokaty, może nastąpić w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazany przez Posiadacza rachunek.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma „Regulamin
prowadzenia rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych” oraz przepisy ogólnie

obowiązujące.

