
Obowiązuje od 1.03.2019 r. 

Regulamin Lokaty negocjowanej OVERNIGHT dla osób fi zycznych 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1.  

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady zakładania i obsługi lokat pod nazwą 
„Lokata negocjowana OVERNIGHT” („Lokata”) oferowanych przez PLUS BANK 
S.A.(„Bank”).  

2. Pojęcia użyte w Regulaminie, a niezdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane 
w „Regulaminie zintegrowanym udostępniania i obsługi usług oferowanych do rachunków 
w PLUS BANK”. 

3. Warunkiem otwarcia Lokaty jest: 
a) posiadanie w Banku Rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, 
b) zapewnienie na Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, o którym mowa w 

punkcie poprzedzającym, kwoty środków pieniężnych odpowiadającej wysokości 
otwieranej Lokaty.. 

4. W przypadku braku środków na Rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym,  
w chwili zakładania Lokaty, w wysokości umożliwiającej otwarcie Lokaty na kwotę 
zgodną z dyspozycją Posiadacza rachunku, transakcja otwarcia Lokaty nie dochodzi do 
skutku. 

5. Minimalna kwota Lokaty wynosi 500.000,00 PLN. 
6. Lokata zakładana jest jako Lokata nieodnawialna. 
7. Oprocentowanie środków na Lokacie jest stałe. 
8. Wysokość stopy procentowej ustalana jest indywidualnie dla każdej Lokaty, zgodnie z 

zasadami określonymi Rozdziale II. Regulaminu. 
9. Lokata może być otwarta na następujący Okres deponowania: 

a) jednego Dnia roboczego,  
b) obejmujący dzień otwarcia Lokaty i następujące po nim dni ustawowo wolne od pracy 

– jeżeli dniem otwarcia Lokaty jest piątek lub Dzień roboczy poprzedzający dzień/dni 
ustawowo wolne od pracy. 

10. Zakończenie Okresu deponowania przypada następnego Dnia roboczego po dniu 
otwarcia Lokaty. 

11. W dniu zakończenia Okresu deponowania kwota kapitału Lokaty wraz  
z odsetkami automatycznie przekazywana jest na Rachunek oszczędnościowo – 
rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 3 lit. a). 

12. W trakcie trwania Okresu deponowania Lokaty nie dopuszcza się dopłaty środków do 
Lokaty ani częściowej wypłaty środków z Lokaty. 

13. Odsetki naliczane są: 
a) za okres jednego Dnia roboczego - w przypadku określonym w ust. 9 lit. a), 
b) od dnia otwarcia lokaty do dnia poprzedzającego wypłatę - w przypadku określonym 

w ust. 8 lit. b), z zastrzeżeniem, że odsetki nie są kapitalizowane w okresie trwania 
Lokaty. 

14. Wpłaty i wypłaty z rachunku Lokaty dokonywane są w formie bezgotówkowej. 
15. Lokata nie może zostać otwarta dla osoby małoletniej oraz częściowo/całkowicie 

ubezwłasnowolnionej. 
16. Dokonanie wpłaty środków na Lokatę stanowi akceptację przez Posiadacza rachunku 

Regulaminu. 

II. NEGOCJOWANIE STAWKI i OTWARCIE LOKATY 
§ 2.  

1. Negocjowanie i zgodne ustalenie stawki odbywa się między pracownikiem Placówki 
Banku a pracownikiem Banku w drodze rejestrowanej rozmowy telefonicznej. 

2. Górną granicą negocjacji stopy procentowej jest bieżący poziom stóp procentowych na 
rynku międzybankowym. 

3. Negocjowanie stawki i otwarcie Lokaty możliwe jest w każdym Dniu roboczym  
w godzinach 9.00 – 15.00. 



   
  

4. Dyspozycje otwarcia Lokaty przekazane po godzinie 15.00 nie będą zrealizowane. 
5. Podstawę do otwarcia Lokaty stanowi: 

a) złożenie przez Posiadacza rachunku podpisu na formularzu „Warunki otwarcia 
Terminowej lokaty oszczędnościowej”, 

b) nagrana rozmowa telefoniczna, podczas której odbyło się negocjowanie  
i zgodne ustalenie stawki.. 

6. Wpłata środków na Lokatę następuje w formie bezgotówkowej z Rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego, o którym mowa w Rozdziale I ust. 3 lit. a) 
Regulaminu. 

7. Nagrana rozmowa telefoniczna, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest 
przechowywana w Banku dla celów dowodowych.  

8. Ewentualne rozbieżności warunków Lokaty Posiadacz rachunku zgłasza  
w Placówce Banku. 

9. Wszelkie wątpliwości dotyczące warunków prowadzenia Lokaty są wyjaśniane na 
podstawie nagranej rozmowy telefonicznej oraz na podstawie będącego  
w posiadaniu Banku, podpisanego przez Posiadacza rachunku, formularza „Warunki 
otwarcia Terminowej lokaty oszczędnościowej”, o którym mowa w ust. 4 lit. a), 
zawierającego wynegocjowane warunki Lokaty. 

III. LIKWIDACJA LOKATY 
§ 3.  

1. Zakończenie Okresu deponowania środków na Lokacie następuje: 
a) następnego Dnia roboczego po dniu otwarcia Lokaty,  
b) w dniu złożenia przez Posiadacza rachunku dyspozycji likwidacji Lokaty przed 

końcem Okresu deponowania. 
2. Złożenie dyspozycji, o których mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu jest traktowane 

jako zerwanie Lokaty. 
3. Zerwanie Lokaty powoduje brak naliczenia odsetek. 
4. Wypłata środków, w wyniku realizacji dyspozycji likwidacji Lokaty, następuje  

w formie bezgotówkowej na Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, o którym mowa w 
Rozdziale I ust. 3 lit. a) Regulaminu.. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 4.  

1. Bank uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania depozytów na zasadach 
określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz w Arkuszu 
informacyjnym dla deponentów, który dostępny jest na Stronie internetowej Banku. 

2. Bank ma prawo: 
a) do niewykonania z przyczyn technicznych czynności związanej z założeniem Lokaty 

w przypadku awarii systemu informatycznego, uniemożliwiającej prawidłowe 
zrealizowanie dyspozycji Posiadacza rachunku, o czym zostanie on niezwłocznie 
poinformowany przez pracownika Banku, 

b) odmówić założenia Lokaty w przypadku naruszenia lub niespełniania przez 
Posiadacza rachunku warunków Regulaminu lub powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma „Regulamin 
zintegrowany udostępniania i obsługi usług oferowanych do rachunków w PLUS 
BANK S.A.” oraz przepisy ogólnie obowiązujące. 


