
 

Regulamin e-lok@ty dla klientów indywidualnych 

w Banku Spółdzielczym w Raciążu 

 

§ 1  

Regulamin określa warunki, na jakich Bank Spółdzielczy w Raciążu zwany dalej Bankiem, 

otwiera i prowadzi dla osób fizycznych posiadających dostęp do bankowości internetowej, 

zwanych dalej Posiadaczem rachunku, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej –         

e-lok@ta dla klientów indywidualnych, zwany dalej Lokatą. 

 

§ 2 

1. Lokata zakładania jest przez Posiadacza rachunku z dostępem do bankowości 

internetowej. 

2. Okres lokacyjny wynosi: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy z możliwością 

automatycznego odnowienia na taki sam okres lokacyjny na warunkach obowiązujących 

w dniu odnowienia Lokaty, dopóki znajduje się w ofercie Banku.  

3. Minimalna kwota Lokaty wynosi 500,- zł. 

 

§ 3 

1. Środki pieniężne zgromadzone na Lokacie oprocentowane są według zmiennej stopy 

procentowej w stosunku rocznym, w wysokości określonej Uchwałą Zarządu lub              

w „Tabeli oprocentowania środków pieniężnych, kredytów i pożyczek w walucie 

krajowej i walucie wymienialnej dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w 

Raciążu”. 

2. Wysokość oprocentowania Lokaty może ulec zmianie w trakcie trwania okresu 

lokacyjnego, co nie stanowi zmiany pozostałych warunków Lokaty. 

3. Zmiana wysokości oprocentowania w trakcie okresu lokacyjnego, obowiązuje od daty 

wejścia w życie zmiany stopy referencyjnej NBP. 

4. Kapitał i odsetki należne od Lokaty stawiane są do dyspozycji Posiadacza lokaty po 

upływie okresu lokacyjnego zgodnie z jego dyspozycją. 

5. Likwidacja Lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu lokacyjnego skutkuje 

zwrotem wpłaconej kwoty wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości ½ oprocentowania 

rachunków ROR według stawki podstawowej.  

6. W okresie umownym nie można dokonywać dopłat do Lokaty, ani częściowych wypłat z 

Lokaty. 

 

§ 4 

W przypadku wycofania Lokaty z oferty, Bank powiadamia o tym fakcie, w sposób 

uzgodniony z Posiadaczem rachunku. Po zakończeniu okresu lokacyjnego Bank przekazuje 

kapitał wraz z odsetkami na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. W przypadku gdy 

klient nie posiada rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego  na rachunek 

nieoprocentowany.  

 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Regulaminu 

świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Raciążu.  

 


