
III. Lokata oszczędnościowa terminowa STANDARD 

 

Rodzaj produktu 

LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA TERMINOWA 

- 3 miesięczna, 

- 6 miesięczna, 

- 12 miesięczna 

Przeznaczenie produktu Bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych. 

Segment docelowy Rachunek lokaty oszczędnościowej terminowej przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, 

posiadających rachunek bankowy w Banku. 

Waluta produktu   PLN 

Minimalna kwota depozytu 
5 000 PLN 

Opłaty i prowizje Bank nie pobiera opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty. 

Wymagania dodatkowe wobec Klienta   Rachunki lokat prowadzone są dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunek w Banku,  

w tym: 

- osób prawnych, 

- jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, 

- osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących   

przedsiębiorcami. 

Okres umowy 

1. Rachunek otwierany jest na okres: 3, 6 i 12 miesięcy.  

2. Okres umowny rachunku lokaty liczony jest od dnia wpłaty środków pieniężnych na rachunek 

lokaty; po zawarciu umowy rachunku lokaty.  

3. Koniec okresu umownego następuje po upływie dnia poprzedzającego datę wniesienia lokaty  

z upływem 3, 6 i 12 miesięcznego okresu. 

Wysokość oprocentowania Lokata oprocentowana jest według stałej stopy procentowej wyrażonej  w stosunku rocznym,  

 a wysokość uzależniona jest od długości okresu deponowania środków na lokacie oraz od kwoty 

zdeponowanych środków: 

                                                                     minimalna kwota lokaty/     wysokość oprocentowania                                             

          3 miesięczna                

                                                5 000 PLN                          1,10% 

                                              20 000 PLN                          2,00%  

          6 miesięczna              

                                             5 000 PLN                           1,35% 

                                            20 000 PLN                          2,40% 

         12 miesięczna 

                                              5 000 PLN                           1,50% 

                                            20 000 PLN                           2,50%             

Zasady oprocentowania 1. Stopa procentowa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty jest ustalana  

w stosunku rocznym i jest stała w okresie umownym.  

2. Pełny okres utrzymania lokaty kończy się z dniem poprzedzającym datę odpowiada jącą dniu 

wniesienia lokaty po upływie zadeklarowanego okresu umownego tj. 3, 6 lub 12 miesięcy.  

3. Podstawą do obliczenia odsetek jest rzeczywista liczba dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni  

w roku. 

Inne uregulowania 

 

 

 

Atrakcyjność produktu 

 

 

 

Lokata może być założona na okres 3, 6 lub 12 miesięczny z możliwością automatycznego odnowienia 

na kolejny taki sam okres umowny na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia o ile Bank 

oferuje nadal taki produkt. 

1. Bank wyłącznie z polskim kapitałem. Dzięki wieloletniej tradycji gwarantuje pewność 

finansowego bezpieczeństwa. 

2. Atrakcyjne stałe oprocentowanie pozwala bezpiecznie osiągnąć pewny zysk z zainwestowanych 

środków. 

3. Istnieje możliwość wyboru okresu zdeponowania środków pieniężnych. 

4. Brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty. 

Bezpieczeństwo środków Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Klientów w  Banku Spółdzielczym w Reszlu są objęte 

polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 14 

grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t. j. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1866). 

 


