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METRYKA  PRODUKTU DEPOZYTOWEGO 

 

I. DANE OGÓLNE 

1.  Nazwa produktu RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY 

 

II. CECHY PRODUKTU 

Rodzaj produktu Rachunek oszczędnościowy 

Przeznaczenie produktu Rachunek oszczędnościowy to produkt depozytowy stanowiący powiązanie lokaty i konta osobistego. Zapewnia 

uzyskanie wyższego oprocentowania z jednoczesną swobodą dysponowania środkami jak na koncie osobistym. 

Segment docelowy Rachunek  oszczędnościowy przeznaczony jest dla klientów indywidualnych o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

Waluta produktu   PLN 

Minimalna kwota  0 zł 

Opłaty i prowizje Opłaty i prowizje zgodne z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu 

dla klientów indywidualnych”.                                                                                              

Wymagania dodatkowe wobec Klienta   Posiadaczem rachunku oszczędnościowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do  

  czynności prawnych. 

Dyspozycje do rachunku Posiadacz rachunku może: 

- udzielić pełnomocnictwa do dysponowania  rachunkiem oszczędnościowym, 

- zadysponować środkami pieniężnymi na rachunku na wypadek swojej śmierci. 

Okres umowy 

1. Rachunek otwierany jest na czas nieokreślony. 

2. Okres obowiązywania umowny rachunku liczony jest od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek, 

 po zawarciu umowy rachunku.  

Kapitalizacja odsetek Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dopisywane są do kapitału na koniec każdego roku kalendarzowego. 

Inne warunki umowy  
W okresie obowiązywania umowy rachunku oszczędnościowego istnieje możliwość swobodnego dokonywania wpłat 

uzupełniających oraz wypłat z rachunku. 

Wysokość oprocentowania Rachunek oszczędnościowy oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej zgodnie z Tabelą oprocentowania 

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

  

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

w stosunku rocznym i jest zmienna w okresie umownym.  

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

3. Oprocentowanie może ulec zmianie w czasie trwania umowy w przypadku wystąpienia zmiany wysokości stopy 

redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. 

4. Wzrost wysokości wskaźnika może skutkować podwyższeniem stawki oprocentowania środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunku. 

5. W przypadku spadku wysokości wskaźnika Bank może podjąć decyzję o obniżeniu stawki oprocentowania środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunku.  

Zawarcie umowy    Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowego można zawrzeć we wszystkich placówkach sprzedażowych Banku. 

Dysponowanie kapitałem i odsetkami Na podstawie zawartej umowy, Posiadacz rachunku oszczędnościowego ma prawo, z zastrzeżeniem przepisów 

obowiązującego prawa oraz postanowień umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowego, do swobodnego 

dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym. 

Wypowiedzenie umowy 1. Posiadacz rachunku ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z zachowaniem 1- miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

2. Bank może dokonać wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 2- miesięcznego okresu jedynie z ważnych 

powodów, tj. w sytuacji braku obrotów na rachunku oszczędnościowym, poza dopisaniem odsetek lub pobraniem 

prowizji za prowadzenie rachunku, utrzymujących się nieprzerwanie przez okres :  

1) 12 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku pozwala na bieżące pokrycie należnych prowizji  

i opłat  wynikających z Umowy, 

2) 3 miesięcznym, jeżeli stan środków na rachunku nie wystarcza na bieżące pokrycie należnych prowizji i opłat 

wynikających z Umowy, 

3) wycofania produktu z oferty Banku. 
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Inne uregulowania 

 

 

Atrakcyjność produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo środków 

 

1. Produkt jest obsługiwany w systemie bankowości elektronicznej EBO. 

2. Do produktu nie jest wydawana karta płatnicza. 

 

1. Atrakcyjna alternatywa wobec tradycyjnych lokat oszczędnościowych - zapewnia większą swobodę 

 w dysponowaniu środkami przy wyższym oprocentowaniu niż na zwykłym rachunku oszczędnościowo - 

rozliczeniowym. 

2. Możliwość dokonywania jednej, bezprowizyjnej wypłaty dowolnej kwoty w każdym miesiącu. 

3. Możliwość dokonywania wpłat uzupełniających. 

4. Brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku. 

5. Bank   wyłącznie   z   polskim   kapitałem.   Dzięki   wieloletniej   tradycji   gwarantuje pewność finansowego 

bezpieczeństwa.  

 

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 996 z późn. zm.). 

 


