RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY
Przeznaczenie produktu

Segment docelowy

Rachunek oszczędnościowy to produkt depozytowy stanowiący powiązanie lokaty i konta osobistego.
Zapewnia uzyskanie wyższego oprocentowania z jednoczesną swobodą dysponowania środkami jak na koncie
osobistym.
Rachunek oszczędnościowy przeznaczony jest dla klientów indywidualnych o pełnej zdolności do czynności
prawnych.

Waluta produktu

PLN

Minimalna kwota

0

Opłaty i prowizje

1.
2.
3.
4.

Otwarcie rachunku
0 zł.
Prowadzenie rachunku
0 zł.
Likwidacja rachunku
0 zł.
Wpłaty i wypłaty gotówkowe:
1) wpłata gotówkowa
0 zł.
2) wypłata gotówki
a) pierwsza wypłata w miesiącu 1)
0 zł.
b) każda kolejna wypłata w miesiącu 2)
0,20% min. 5,00 zł.
5. Przelewy krajowe
1) przelew wewnętrzny na rachunek w Banku w formie papierowej
2,00 zł.
2) przelew zewnętrzny na rachunki w innym banku w systemie
ELIXIR w formie papierowej
5,00 zł.

od kwoty transakcji
za przelew
za przelew

1) z wyłączeniem wypłaty gotówkowej ze środków pochodzących z przelewu wewnętrznego z rachunku bieżącego, do którego stosuje
się pkt. 2b)
2)

wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 5 000 zł. należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem
wypłaty.
Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję 0,20% od kwoty przewyższającej 5 000 zł.
W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20%
kwoty awizowanej.

Pozostałe opłaty i prowizje zgodne zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji bankowych
Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych”.
Kapitalizacja odsetek

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku naliczane są i dopisywane do kapitału na koniec każdego
roku kalendarzowego.

Wysokość oprocentowania

Rachunek oszczędnościowy oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej wyrażonej

w stosunku

rocznym.
Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego wynosi 0,64% w stosunku rocznym.
Atrakcyjność produktu

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.

Bezpieczeństwo środków

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym są gwarantowane przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

