Lokata Rentierska
Posiadacz rachunku

1.

osoby fizyczne – rezydenci i nierezydenci

Waluta

2.

złoty polski

Minimalna kwota wpłaty

3.

100 000 zł

Termin

4.

wyszczególniony w Tabeli oprocentowania

Stopa procentowa

5.

stała, obowiązująca w pierwszym dniu danego okresu umownego

Kapitalizacja

6.

co 3 miesiące

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 datą odpowiada
początkowemu dniowi okresu umownego, a gdyby takiego dnia
w ostatnim miesiącu nie było – z upływem dnia poprzedzającego
ostatni dzień miesiąca

Okres naliczania odsetek

8.

równy okresowi umownemu

Termin udostępnienia odsetek

9.

co 3 miesiące licząc od daty otwarcia rachunku lokaty

10.

-

Przeznaczenie odsetek i kapitału

-

przelanie odsetek na wskazany przez Posiadacza rachunek
bankowy w cyklach kapitalizacji i odnowienie lokaty po upływie
okresu umownego na kolejny termin
dopisanie odsetek do kapitału i odnowienie lokaty po upływie okresu
umownego na kolejny termin
przelanie kapitału wraz z odsetkami po zakończeniu okresu
umownego na wskazany przez Posiadacza rachunek bankowy,
a w przypadku niewskazania rachunku bankowego lub zamknięcia
rachunku bankowego - na odrębny rachunek nieoprocentowany

Wypłata przed upływem okresu umownego

11.

W przypadku podjęcia kapitału z lokaty przed upływem okresu umownego,
rozpoczętego po 30.11.2020 roku, Bank umniejszy oprocentowanie na
lokacie do poziomu 0% w skali roku za cały okres umowny. W przypadku
podjęcia kapitału z lokaty przed upływem okresu umownego, rozpoczętego
do 30.11.2020 roku włącznie, Bank umniejszy oprocentowanie na lokacie
do poziomu 1% w skali roku za cały okres umowny

Odnowienie lokaty na kolejny taki sam termin

12.

na takich samych warunkach ze stopą oprocentowania obowiązującą
w Banku w pierwszym dniu nowego okresu umownego

Inne cechy szczególne

13.

-

Ostatnia zmiana obowiązuje od

14.

odsetki są naliczane co 3 miesiące i są postawiane do dyspozycji
klienta na wskazany rachunek bankowy lub powiększają kapitał
lokaty
podjęcie odsetek z lokaty możliwe jest w terminie kapitalizacji
odsetek
wypłatę przed upływem okresu umownego całości lub części kapitału
traktuje się jako zerwanie lokaty
osoby, które ukończyły 13 rok życia a nie ukończyły 18 roku życia
mogą zawrzeć umowę w Oddziale i w placówce partnerskiej, a osoby
ubezwłasnowolnione mogą zawrzeć umowę wyłącznie w Oddziale
w placówkach partnerskich otwiera się i obsługuje rachunki dla osób
posiadających status rezydenta i nr PESEL
maksymalna kwota dla pojedynczej lokaty zakładanej w placówce
partnerskiej wynosi 200 tys. zł
Bank nie przyjmuje dopłat do lokaty

1.12.2020 r.

Załącznik do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych 2.133

