Lokata Plan 500+ Premia

Posiadacz rachunku

1.

osoby fizyczne – rezydenci i nierezydenci

Waluta

2.

złoty

Minimalna kwota wpłaty

3.

100 zł

Termin

4.

10 lat

Stopa procentowa

5.

zmienna

Kapitalizacja

6.

roczna

Okres umowny

7.

rozpoczyna się:
- z dniem otwarcia rachunku lokaty
lub
- z dniem kalendarzowym następującym po dniu, w którym zakończył
się poprzedni okres umowny,
kończy się:
- z upływem dnia poprzedzającego dzień, który nazwą lub datą
odpowiada początkowemu dniowi okresu umownego, a gdyby
takiego dnia w danym miesiącu nie było - ostatniemu dniowi
miesiąca.

Okres naliczania odsetek

8.

równy okresowi umownemu

Termin wypłaty odsetek

9.

pierwszego dnia następującego po zakończeniu okresu umownego

Przeznaczenie odsetek i kapitału

10.

-

Transakcje w trakcie trwania okresu umownego

11.

dopłaty do lokaty realizowane w formie przelewów wewnętrznych

Odnowienie lokaty na kolejny taki sam termin

12.

lokata nieodnawialna

Premia (nagroda)

13.

-

-

Inne cechy szczególne

14.

-

-

Ostatnia zmiana obowiązuje od

15.

dopisanie odsetek do kapitału i odnowienie lokaty na kolejny termin,
przelanie kapitału wraz z odsetkami po zakończeniu okresu
umownego na wskazany przez posiadacza rachunek lub na
rachunek nieoprocentowany.

w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie
programu sprzedaży premiowej Plan 500+ Premia, istnieje
możliwość otrzymania niezależnej nagrody (premii) kwotowej w PLN,
której wysokość jest uzależniona od wysokości rocznych wpłat w
każdym roku trwania Lokaty Plan 500+ Premia oraz jest określona w
ww. Regulaminie sprzedaży premiowej,
premia jest wypłacana na Konto oszczędnościowe 500 Plus
posiadacza Lokaty.

obsługa lokaty odbywa się w Oddziałach Banku,
wyciągi do lokaty mogą być sporządzane w związku z dokonanymi
transakcjami lub wypłatą odsetek,
pierwsza wpłata na Lokatę Plan 500+ Premia powinna zostać
dokonana nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otwarcia Lokaty Plan
500+ Premia – w przypadku braku wpłaty lokata zostanie
automatycznie zamknięta,
oferowana do 9.11.2018 r.

12.11.2018 r.

Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych 2.174

