
 
 

    

 

Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej -  „LOKATA JUBILEUSZOWA 70”  w złotych dla 

osób fizycznych   

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy terminowej 
lokaty oszczędnościowej –„LOKATA  JUBILEUSZOWA 70” w złotych dla osób fizycznych.  

 

§ 2. 
Ilekroć w Regulaminie są użyte niżej podane określenia należy przez nie rozumieć: 

1) Bank – Bank Spółdzielczy w Leśnicy wraz z jednostkami organizacyjnymi; 

2) jednostka organizacyjna – Oddział/Filia Banku; 

3) Posiadacz rachunku – posiadacz terminowej lokaty oszczędnościowej „LOKATA 

JUBILEUSZOWA 70”; 

4) rachunek - rachunek bankowy prowadzony przez Bank na rzecz posiadacza „LOKATA 
JUBILEUSZOWA 70”; 

5) lokata – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „LOKATA JUBILEUSZOWA 70”  

w złotych. 
 

§ 3. 

1. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych będąca 
rezydentem. 

2. Bank nie dopuszcza możliwości otwarcia lokaty drogą korespondencyjną. 

3. Bank nie dopuszcza możliwości otwarcia lokaty osobom małoletnim. 
4. Bank nie dopuszcza możliwości otwarcia lokaty za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. 

 

§ 4. 
1. Przez umowę rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej „LOKATA JUBILEUSZOWA 70” 

Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych 

przez zadeklarowany okres i wypłacania mu odsetek na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

2. Bank przyjmuje lokaty w minimalnej wysokości określonej w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 5. 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej „LOKATA 
JUBILEUSZOWA 70” objęte są ustawowym systemem gwarantowania na zasadach ustalonych w ustawie 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 

 

Rozdział 2. Otwarcie rachunku lokaty 

 

§ 6. 
1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej „LOKATA JUBILEUSZOWA 70”  

następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem.  

2. Regulamin jest przekazywany Posiadaczowi rachunku przed zawarciem umowy. 
 

§ 7. 

Odsetki naliczane są od dnia wpłaty na rachunek lokaty do dnia kończącego okres umowny lokaty. 
 

Rozdział 3. Wpłaty i wypłaty 

 

§ 8. 

1. Wpłaty na lokatę  mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 

2. Za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wniesienia wpłaty środków na lokatę. 

 

§ 9. 

Dla każdej lokaty otwierany jest odrębny rachunek. 
 

§ 10. 

1. W umownym okresie przechowywania środków na rachunku lokaty Bank nie przyjmuje wpłat 
uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat.  

2. Podjęcie środków przed upływem terminu umownego powoduje zerwanie lokaty. 

3. Gdy koniec okresu umownego przypada w dniu wolnym od pracy dla Banku, to koniec okresu 
umownego  przesuwa się na pierwszy dzień roboczy Banku po dniu wolnym. 

 

§ 11. 
1. Wypłata z rachunku  lokaty dokonywana jest na podstawie dyspozycji wypłaty składanej przez 

Posiadacza  rachunku lub pełnomocnika, za okazaniem ważnego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość. 

2. Lokaty nie można zlikwidować za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. 

3. Każda wypłata środków z lokaty w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków 

prowadzenia lokaty i jej zerwanie.  
4. Likwidacja rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej „LOKATA JUBILEUSZOWA 70”   przed 

upływem terminu umownego powoduje wyłącznie zwrot włożonego kapitału lokaty.  

5. Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego. 
6. Odsetki wraz z kapitałem stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu 

roboczym po upływie okresu umownego.  

7. Jeżeli po upływie okresu umownego rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „ LOKATA 
JUBILEUSZOWA 70”  nie zostanie zlikwidowany przez Posiadacza rachunku, Bank automatycznie 

odnawia lokatę wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowny na warunkach 

obowiązujących w dniu jej odnowienia dla lokaty STANDARD 12 miesięcznej z oprocentowaniem 
zmiennym, o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie) nie została złożona przez Posiadacza 

rachunku inna dyspozycja.  

8. Maksymalny okres automatycznego odnowienia lokaty wynosi 114 miesięcy. 
9. Kapitał wraz z odsetkami po upływie okresu umownego lub w przypadku wcześniejszej likwidacji 

lokaty  zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku może być przelany na wskazany rachunek 

bankowy Posiadacza rachunku lub wypłacony Posiadaczowi rachunku w gotówce. 

 

Rozdział.4  Oprocentowanie środków 

 

§ 12. 

1. Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w 
miesiącu i 365 dni w roku. 

2. Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek. 

 

§ 13. 

1. Bank może zmienić wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku lokaty w czasie 

trwania Umowy, na zasadach określonych w ust. 2 i 3 w przypadku wystąpienia zmiany wysokości 
stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej;  

2. Wzrost wysokości stopy, o której mowa w ust. 1, skutkuje podwyższeniem stawki oprocentowania 

środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty, obliczonym zgodnie ze wzorem z ust. 4. 
Środki oprocentowane są według dotychczasowej stopy procentowej nie dłużej niż przez miesiąc 

kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie stóp. 

3. W przypadku spadku wysokości stopy, o której mowa w ust. 1, Bank może podjąć decyzję o 
obniżeniu stawki oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty, 

obliczonym zgodnie ze wzorem z ust. 4, przy czym: 

1) decyzja Banku może być podjęta nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego, 
następującego po miesiącu, w którym opublikowano dane o zmianie wysokości stóp; 
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2) środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są według dotychczasowej stopy procentowej 

nie dłużej niż przez miesiąc kalendarzowy, następujący po miesiącu, w którym opublikowano 
dane o zmianie wysokości stóp. 

4. Wysokość nowej stawki oprocentowania obliczana jest według wzoru: 

 

               

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
x – nowa stawka oprocentowania 

y – dotychczasowa stawka oprocentowania 

z – stopa redyskonta weksli przed zmianą/stopa referencyjna dla EUR/USD/GBP/CHF  
v – stopa redyskonta weksli po zmianie 

 

5. Nowa stawka oprocentowania, o której mowa w ust. 2 i 3 wyliczana jest  
z dokładnością do jednej setnej części procenta.  

6. Bank informuje Posiadacza rachunku, na trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą 

elektroniczną o zakresie wprowadzonych zmian.  
 

§ 14. 

W przypadku zmian wysokości oprocentowania w trakcie trwania okresu umownego dla rachunku lokaty 
oprocentowanej według zmiennej stopy odsetki naliczane są do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany 

według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek 

oprocentowania. 

 

Rozdział 5. Pełnomocnictwo 

 

§ 15. 

Posiadacz rachunku  może udzielać pełnoletnim osobom fizycznym posiadającym zdolność do czynności 

prawnych - pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem. 

 

§ 16. 

Pełnomocnictwo udzielane jest wyłącznie pisemnie w formie odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku 
terminowej lokaty oszczędnościowej „LOKATA JUBILEUSZOWA 70”.  

 

§ 17. 
1. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo: 

1) bez ograniczeń - w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim samym 

zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z likwidacją rachunku lokaty; 
2) ograniczone - w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem 

wyłącznie w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku. 
2. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw jak również złożenia 

dyspozycji na wypadek śmierci. 

 

§ 18. 

1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na 

podstawie jego pisemnej dyspozycji. 
2. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą złożenia takiej dyspozycji. 

 

§ 19. 
Pełnomocnictwa  wolne są od opłaty skarbowej. 

 

§ 20. 
Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika. 

 

 

 

§ 21. 

Roszczenia spadkobierców z tytułu wypłat podjętych przez pełnomocnika po śmierci Posiadacza rachunku  
mogą być zgłaszane jedynie do pełnomocnika. 

 

Rozdział 6. Zapis bankowy na wypadek śmierci 

 

§ 22. 

1. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe pełnoletni posiadacz terminowej lokaty oszczędnościowej może na 
wypadek swojej śmierci zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunku lokaty. 

2. Dyspozycje na wypadek śmierci Posiadacz rachunku składa na formularzu bankowym. 

3. Osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci są uprawnione do podjęcia przypadających na ich 
rzecz kwot bez przeprowadzania postępowania spadkowego, po przedłożeniu odpisu skróconego aktu 

zgonu Posiadacza rachunku.  

4. Dyspozycja na wypadek śmierci może być odwołana przez Posiadacza rachunku w każdym czasie. 
5. Dyspozycja na wypadek śmierci wygasa z dniem rozwiązania umowy. 

 

Rozdział 7. Postanowienia szczegółowe 

 

§ 23. 

1. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej „LOKATA JUBILEUSZOWA 70” oznacza 
oprocentowany rachunek, na którym Bank przechowuje środki pieniężne wpłacane na okres 12 

miesięcy. 

2. Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 PLN ( jeden tysiąc 00/100 złotych). 
3. Oprocentowanie lokaty w skali roku jest zmienne. 

 

Rozdział 8. Reklamacje 

 

§ 24. 
1. Posiadacz rachunku może zgłosić reklamację: 

1) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku: 47-100 Strzelce Op. ul. Gogolińska 2; 

2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie 
internetowej Banku); 

3) w placówce Banku w formie ustnej lub pisemnej. Jeżeli zawiadomienie składane jest w formie 

pisemnej, Posiadacz rachunku otrzymuje kopię złożonego zawiadomienia z odnotowaną datą i 
godziną przyjęcia. 

2. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie tj.: 

1) dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego w terminie nie późniejszym niż 15 
dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie 

możliwe w terminie 15 dni roboczych z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym 

na piśmie Posiadacza rachunku, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które muszą 
zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin jej rozpatrzenia  

i udzielenia odpowiedzi który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia złożenia 

reklamacji; 
2) dla pozostałych reklamacji (związanych ze świadczeniem usług innych niż wymienione w ust. 2 

pkt 1 w terminie nie późniejszym niż 30 dni od jej otrzymania.  

W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na 
złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Posiadacza rachunku, wskazując 

przyczynę  opóźnienia i okoliczności, które musza zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji,  

przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi który nie może być dłuższy niż 
60 dni  od dnia złożenia reklamacji. 

3. W związku z rozpatrywaną reklamacją, Bank może zwrócić się do Posiadacza rachunku o 

dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza dokumentacji składanej 
reklamacji. 

4. Bank poinformuje Posiadacza rachunku o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą 

innego trwałego nośnika informacji. Informacja może być również przekazana na adres poczty 
elektronicznej wyłącznie na wniosek Posiadacza rachunku. 

5. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej w Banku, Posiadacz rachunku ma prawo złożyć wniosek  

o przeprowadzenie postepowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z 
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ustawą z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

 

Rozdział 9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich 

 

§ 25. 
1. Spory powstałe pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem mogą być rozstrzygane według wyboru 

Posiadacza rachunku: 

1) w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy 
Rzeczniku Finansowym zgodnie z  ustawą z dnia 23 września 2016 r.  o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich; 

2) za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego. 
2. Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra Konsumenckiego opisane są na stronie 

internetowej www.zbp.pl. 

3. Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie przeprowadzenia 
postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym opisane są na stronie internetowej 

www.rf.gov.pl. 

 

Rozdział 10. Postanowienia końcowe 

 

§ 26. 
Posiadacz rachunku jest zobowiązany powiadomić Bank prowadzący jego rachunek  

o wszelkich zmianach w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentacji rachunku. 

 

§ 27. 

1. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Bank wykonuje czynności 

bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje 
dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji 

umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. 
2. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie podmiotom 

wymienionym w art. 105 i 106a ustawy z 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe.  

 

§ 28. 

1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu – w trybie art. 384 K.c. - bądź takich 

zmian przepisów prawnych lub innych przepisów obowiązujących Bank, które mogą mieć wpływ na 
prawa i obowiązki stron umowy.  

2.  O zakresie wprowadzanych zmian Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku, listem 

zwykłym, w terminie nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 
3.  Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć   

 umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

4.     Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 

 

§ 29. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie - mają odpowiednio zastosowanie właściwe 
przepisy ustaw Kodeksu Cywilnego i Prawa Bankowego. 

 

§ 30. 
„Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej „LOKATA JUBILEUSZOWA 70”  w złotych dla osób 

fizycznych”  wchodzi w życie z dniem 02 września 2019r. 

                                        
                                                                                                                                                                                                                     

Zarząd  Banku  

 

 

 

http://www.zbp.pl/
http://www.rf.gov.pl/

