BANK SPÓŁDZIELCZY
w ŻYRAKOWIE

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY
OSZCZĘDNOŚCIOWEJ
pod nazwą

„LOKATA WAKACYJNA”

Żyraków, 2018

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej zwany dalej Regulaminem określa warunki otwierania
i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Żyrakowie rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata
wakacyjna” w złotych, dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, rezydentów.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Prawa bankowego
i Kodeksu cywilnego.
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Bank – Bank Spółdzielczy w Żyrakowie,
2) Placówka Banku – placówka prowadząca obsługę tj. Filia, POK, Centrala,
3) Umowa – Umowa o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata wakacyjna” w złotych,
4) rachunek lokaty – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata wakacyjna” prowadzony w złotych
przez Bank dla osób fizycznych,
5) Posiadacz rachunku – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę o prowadzenie rachunku terminowej
lokaty oszczędnościowej „Lokata wakacyjna” w złotych, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez
Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze współposiadaczy,
6) rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do przepisów
ustawy Prawo dewizowe,
7) pełnomocnik – osoba posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem lokaty.
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Rozdział 2.

Otwieranie i prowadzenie rachunków lokaty

§ 3.
1. Otwarcie rachunku lokaty następuje w placówce Banku po podpisaniu Umowy przez osobę występującą o jej
zawarcie i Bank.
2. Posiadacz rachunku składa podpis w obecności pracownika Banku który stanowi wzór podpisu.
3. Warunki lokaty określane są w Umowie otwarcia rachunku lokaty „Lokata wakacyjna”.
§ 4.
1. Minimalną wysokość lokaty to 5 000 PLN, a maksymalna – 200 000 PN.
2. Lokata ma charakter odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego, z zastrzeżeniem ust. 3, lokata jest
automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny, na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat,
obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego, przy czym maksymalny okres odnowienia lokaty
wynosi 114 miesięcy.
3. Posiadacz rachunku może najpóźniej w pierwszym dniu roboczym przypadającym po ostatnim dniu okresu
umownego złożyć w Banku dyspozycję zamknięcia rachunku lokaty, co jest jednoznaczne z brakiem jej odnowienia
na kolejny okres umowny.
§ 5.
1. Okres umowny lokaty rozpoczyna się od dnia wniesienia środków na rachunek lokaty.
2. Koniec okresu umownego następuje po upływie dnia poprzedzającego dzień, który datą odpowiada dniowi otwarcia
lokaty, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było to z ostatnim dniem tego miesiąca.
3. Gdy koniec okresu umownego przypada w dniu niebędącym dniem roboczym dla Banku lub w dniu poprzedzającym
dzień roboczy dla Banku, to w przypadku wypłaty koniec okresu przesuwa się na dzień poprzedzający pierwszy
dzień roboczy dla Banku.
4. Posiadacz rachunku ma prawo złożyć dyspozycję wypłaty środków z rachunku „Lokaty wakacyjnej” przed upływem
okresu umownego, co oznacza wypowiedzenie Umowy w zakresie rachunku „Lokaty wakacyjnej” ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 6.
W okresie umownym lokaty przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank:
1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających,
2) nie dokonuje częściowych wypłat.
§ 7.
1. Bank po okresie promocyjnym (pierwsze 6 miesięcy), może na wniosek (ustny lub pisemny) Posiadacza rachunku
wystawić imienną książeczkę oszczędnościową, potwierdzającą otwarcie lokaty na standardowych warunkach.
2. Wydanie książeczki następuje w Banku w dniu złożenia wniosku.
3. Bank nie wysyła wyciągów Posiadaczowi rachunku lokaty.
4. W przypadku wydania książeczki oszczędnościowej wypłaty z lokat potwierdzonych książeczką oszczędnościową
dokonywane są wyłącznie po złożeniu przez osobę uprawnioną książeczki.

Rozdział 3.
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Pełnomocnictwa

§ 8.
Posiadacz rachunku może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty innej osobie fizycznej
posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.
W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich
Współposiadaczy łącznie.
Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana.
§ 9.
Pełnomocnictwo może być udzielone jedynie w formie pisemnej.
Pełnomocnictwo może być stałe (udzielone na czas nieokreślony) lub jednorazowe (udzielone do wykonywania
jednorazowej czynności).
Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku oraz potwierdzone
własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku, złożonym w obecności pracownika Banku.
Pełnomocnictwo staje się skuteczne wobec Banku z chwilą złożenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w Banku.
§ 10.
Pełnomocnictwo może być udzielone jako:

1) pełnomocnictwo ogólne – w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim zakresie jak Posiadacz
rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku lokaty, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa;
2) pełnomocnictwo szczególne – w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem lokaty
wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku.
2. Pełnomocnictwo nie może obejmować:
1) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku;
2) udzielania dalszych pełnomocnictw;
§ 11.
Do dysponowania rachunkiem lokaty nie może być jednocześnie ustanowionych więcej niż dwóch pełnomocników.
§ 12.
1. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie
pisemnej dyspozycji.
2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku wspólnym może być zmienione wyłącznie na podstawie
dyspozycji wszystkich Współposiadaczy, natomiast odwołane na podstawie dyspozycji jednego ze Współposiadaczy.
3. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złożenia w Banku,
dyspozycji odwołującej lub zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub wpływu odwołania pełnomocnictwa.
§ 13.
Pełnomocnictwo wygasa z chwilą:
1) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika;
2) upływu terminu, na jakie zostało udzielone;
3) odwołania pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku;
4) likwidacji rachunku lokaty.
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Rachunki wspólne

§ 14.
Rachunek wspólny lokaty może być prowadzony dla maksymalnie dwóch osób fizycznych.
Przyjmuje się, że udziały środków wnoszonych na rachunek przez Współposiadaczy są równe, niezależnie od
faktycznego wkładu każdego ze Współposiadaczy.
§ 15.
W ramach rachunku wspólnego każdy ze Współposiadaczy może:
1) dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach lokat;
2) w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem dla drugiego Współposiadacza chyba, że Umowa rachunku
lokaty stanowi inaczej.
Bank nie przyjmuje zastrzeżeń złożonych przez jednego ze Współposiadaczy dotyczących niehonorowania
dyspozycji Współposiadacza chyba, że Umowa stanowi inaczej lub zostanie przedstawione prawomocne
postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego.

Rozdział 5.

Wypłata po śmierci posiadacza rachunku lokaty

§ 16.
1. Posiadacz rachunku lokaty może na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi
na rachunku lokaty (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) na rzecz wskazanych przez siebie osób: małżonka,
wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe.
2. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci powinna być złożona przez Posiadacza rachunku bezpośrednio
w Banku.
3. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku
w dowolnym czasie.
4. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci,
a łączna suma dyspozycji przekracza limit określony w ustawie Prawo bankowe, dyspozycja wydana później ma
pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
§ 17.
Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza rachunku wypłat, z uwzględnieniem następującej kolejności,
z tytułu:
1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku;
2) zwrotu kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub
zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci
Posiadacza rachunku, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie,
skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat;
3) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci Posiadacza rachunku;
4) wypłat na rzecz spadkobierców ustalonych w trybie wskazanym w § 21 ust. 2 kwoty, o których mowa w pkt 1 i 3,
które nie wchodzą do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku.
§ 18.
Wypłata z tytułu kosztów pogrzebu, realizacji zapisu na wypadek śmierci oraz częściowej realizacji spadkobrania
dokonywana z lokat powoduje:
1) rozwiązanie Umowy;
2) naliczenie odsetek w wysokości właściwej dla likwidowanych lokat zgodnie z zapisami w niniejszym Regulaminie;
3) przeksięgowanie na rachunek nieoprocentowany środków pozostałych po realizacji wyżej wymienionych tytułów
wraz z naliczonymi odsetkami.
§ 19.
1. Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku do rąk osoby, która
przedstawi oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych
z pogrzebem Posiadacza rachunku oraz odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza
rachunku, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi
w środowisku zmarłego.

§ 20.
1. Bank dokonuje realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na podstawie przedstawionego odpisu aktu zgonu
Posiadacza rachunku, dokumentów stwierdzających tożsamość osób wskazanych w dyspozycji oraz ich
oświadczenia, że nie otrzymały lub, w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji Posiadacza rachunku
na wypadek śmierci, w Banku lub innych bankach.
2. W celu realizacji wypłaty środków na rzecz spadkobierców Bank wymaga przedstawienia dokumentów
stwierdzających tożsamość spadkobierców, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do
spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz prawomocnego
postanowienia sądu o podziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub umowy o dziale spadku lub
zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków na rachunku bankowym.
3. Bank po dokonaniu wypłaty, o której mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest przekazać informację
o dokonanych wypłatach i wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty, do naczelnika urzędu skarbowego
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela (spadkobiercy).
§ 21.
W przypadku:
1) śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku wspólnego do czasu przedłożenia w Banku prawomocnego
postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, środki
zgromadzone na rachunku, znajdują się w dyspozycji pozostałych Współposiadaczy;
2) śmierci wszystkich Współposiadaczy rachunku wspólnego środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty
stawiane są do dyspozycji spadkobierców każdego ze Współposiadaczy w częściach ustalonych w dokumentach
dotyczących stwierdzenia nabycia i działu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, o których mowa
w § 20 ust. 2.

Rozdział 6.

Oprocentowanie środków na rachunku lokaty

§ 22.
1. Oprocentowanie lokaty w pierwszym okresie trwania umowy (6 miesięcy) jest stałe i wynosi przez cały okres Umowy
2,0% w skali roku.
2. W kolejnych okresach trwania umowy środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty oprocentowane są stawką
zmienną, podlegają oprocentowaniu według standardowej stawki 6-miesięcznej określonej w Tabeli oprocentowania
w stosunku rocznym. Na dzień rozpoczęcia obowiązywania „Lokaty wakacyjnej” tj. na 18.06.2018 roku,
oprocentowanie to wynosi 1,5%.
3. Aktualna wysokość oprocentowania rachunków bankowych dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie
internetowej Banku.
4. Do naliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat przyjmuje się, że rok
liczy 365 dni.
5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku lokaty naliczane są w PLN i dopisywane do kapitału na
zakończenie okresu umownego w ostatnim dniu okresu umownego.
§ 23.
W przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu umownego, Klient otrzyma całość zdeponowanych środków oraz
odsetki naliczone za rzeczywisty okres przechowywania przez Bank kwoty lokaty pomniejszone do stawki 0,3% w skali
roku.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

§ 24.
1. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn: zmiany w przepisach prawa mających wpływ na czynności
bankowe związane z Umową lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub ekonomikę
czynności bankowych.
2. Proponowane zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 1, przekazywane są Posiadaczowi rachunku w formie
pisemnej.
3. Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian, może złożyć pisemne
oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian w Banku lub przesłać je drogą korespondencyjną. Nie złożenie takiego
oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian.
4. Złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z wypowiedzeniem
Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia licząc od dnia wpływu oświadczenia do Banku.
5. Rachunki lokat otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu na jaki zostały założone
bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji wypłaty środków
przed upływem okresu umownego.
§ 25.
1. Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo
bankowe.
2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza rachunku i pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych.
3. Środki pieniężne zgromadzonych na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
4. Informacje o uczestnictwie w ustawowym systemie gwarantowania oraz zasadach jego funkcjonowania zawiera
Umowa o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych „Lokata wakacyjna”.
§ 26.
W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie lokaty stosuje się postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia
rachunków bankowych dla osób fizycznych.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Żyrakowie

