
                                                                                             
  

 

                     METRYKA  PRODUKTU DEPOZYTOWEGO  
  

I. DANE OGÓLNE   

1.    Nazwa produktu  LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA TERMINOWA  

  

II. CECHY PRODUKTU   

Rodzaj produktu  

LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA TERMINOWA  

- 3 miesięczna - BIS  

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 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 
miesięcznego okresu.  

Kapitalizacja odsetek  Odsetki kapitalizowane są po upływie okresu umownego.  

Inne warunki umowy   

1. W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie oszczędnościowej terminowej  nie 

przyjmuje się wpłat uzupełniających.  

2. Wypłata całości lub części kapitału oznacza likwidację lokaty.  

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

uzależniona jest od kwoty zdeponowanych środków:  

                                                                     minimalna kwota lokaty/     wysokość 

oprocentowania                                

          3 miesięczna                 

                                                5 000 PLN                          0,03%  

                                                           50 000 PLN                          0,05%                                              

Zasady oprocentowania  1. Środki pieniężne gromadzone na rachunku oszczędnościowej lokaty terminowej są oprocentowane w 

wysokości i na zasadach określonych w Umowie oraz w Tabeli oprocentowania wkładów oszczędnościowych 

i środków pieniężnych na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu., zwanej dalej Tabelą 

oprocentowania. 

2. Kwota lokaty podlega oprocentowaniu za rzeczywistą liczbę dni pozostawania środków na rachunku lokaty. 

Jako podstawę do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 

3. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona jest w Tabeli oprocentowania i podawana do 

wiadomości w Banku oraz na stronie internetowej Banku.  

4. Odsetki od lokat  naliczane są od dnia będącego początkiem okresu umownego, w którym następuje wpływ 

środków na rachunek lokaty do dnia poprzedzającego datę zapadalności włącznie. 

5. W przypadku wypłaty środków przed upływem okresu umownego odsetki od lokaty  są naliczane w 

wysokości ustalanej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych (rachunek a’vista). 



Wysokość oprocentowania rachunków a’vista określona jest w „Tabeli oprocentowania wkładów 

oszczędnościowych i środków pieniężnych na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu”.  

6. Odsetki od lokaty odnawialnej kapitalizują się po upływie okresu umownego. 

7. Odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu 

umownego. 

8. W przypadku automatycznego odnawiania się lokaty na kolejny okres oprocentowanie jest zgodne z Tabelą 

oprocentowania obowiązującą na dzień odnowienia. 

                                                                                              
Zawarcie umowy    Lokatę można założyć w placówce Banku lub korzystając z usług bankowości elektronicznej EBO.    

Dysponowanie kapitałem i odsetkami  W okresie umownym nie można dokonać wpłat ani wypłat środków lokaty.   

Dotrzymanie zadeklarowanego okresu umownego lokaty skutkuje wypłatą odsetek w całości.  

Wypowiedzenie umowy- zerwanie lokaty  W przypadku wypłaty środków przed upływem okresu umownego odsetki od lokaty  są naliczane w wysokości 
ustalanej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych (rachunek a’vista). Wysokość 

oprocentowania rachunków a’vista określana jest w „Tabeli oprocentowania wkładów oszczędnościowych i 

środków pieniężnych na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu”.  

Inne uregulowania  

  

  

Lokata może być założona na okres 3 miesięczny z możliwością automatycznego odnowienia na kolejny taki 

sam okres umowny na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia o ile Bank oferuje nadal taki produkt.  

Atrakcyjność produktu  

 

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. Automatyczne odnowienie na kolejny okres umowny.  

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 10 czerwca 2016r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 

 


