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                                                            REGULAMIN 

6  MIESIĘCZNEJ  LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ  

PN. „LOKATA NA 6” 

W ZŁOTYCH  DLA OSÓB  FIZYCZNYCH 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobrzeń Wielki, wrzesień 2022 r. 
Rozdział 1. Postanowienia Ogólne 

 

§ 1. 

1. Regulamin 6 miesięcznej lokaty oszczędnościowej pn. „LOKATA NA 6”, zwana dalej ,,Lokatą na 

6” w złotych dla osób fizycznych, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich Bank 

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim 
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Spółdzielczy prowadzi rachunki terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w 

złotych. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają także zastosowanie zasady ujęte w 

„Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”, powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny i Prawo bankowe. 

 

§ 2. 

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

1) Bank –  Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim; 

2) Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) –  osoba prawna powołana do zarządzania 

systemem gwarantowania depozytów w Polsce; 

3) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna;  

4) lokata oszczędnościowa/lokata – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 

pn.„LOKATA NA 6’’ w złotych przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych przez 

określony w Umowie na czas i na określonych warunkach; 

5) nierezydent – osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, w 

odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 
6) Posiadacz rachunku – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o prowadzenie 

rachunku, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy 

rozumieć każdego ze Współposiadaczy; 

7) rachunek – rachunek bankowy prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza rachunku; 

8) rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w odniesieniu do przepisów 

ustawy Prawo dewizowe. 

§ 3. 

1. Posiadaczami  lokaty oszczędnościowej mogą być wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do 

czynności prawnych będące rezydentami bądź nierezydentami. 

2. Bank otwiera lokatę od dnia 26.09.2022 r. do 31.01.2023 r.   

3. Lokata oszczędnościowa jest nieodnawialna. 

4. Po okresie umownym Klient ma możliwość założenia nowej lokaty na warunkach standardowych 

o zmiennym oprocentowaniu. Dla lokaty odnawialnej standardowej okres trwania nie jest dłuższy 

niż 114 miesięcy od dnia jej założenia. 

5. Bank nie otwiera  lokaty oszczędnościowej drogą korespondencyjną. 

6. Bank nie otwiera  lokaty oszczędnościowej osobom małoletnim. 

7. Środki zgromadzone przez Posiadacza są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

(BFG). 

 

Rozdział 2. Założenie  lokaty oszczędnościowej 

 

§ 4. 

1. Bank otwiera i prowadzi 6 miesięczną lokatę oszczędnościową dla środków z oprocentowaniem 

6,60% w skali roku w ramach „Umowy terminowej lokaty oszczędnościowej” oraz „Potwierdzenia 

otwarcia lokaty…. ” pn. „LOKATA NA 6” dla osób fizycznych” zawartej pomiędzy Klientem, a 

Bankiem, zwanej dalej „Umową”. 

2. Otwarcie rachunku lokaty oszczędnościowej następuje w placówce Banku w dniu wniesienia 

wpłaty, po podpisaniu Umowy przez osobę występującą o otwarcie lokaty oszczędnościowej, 

zwaną dalej Posiadaczem rachunku.  

3. Okres na jaki jest zakładany rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej wynosi 6 miesięcy. 

4. Minimalna kwota lokaty oszczędnościowej wynosi 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 

00/100). 

5. Maksymalna kwota zdeponowanych środków w okresie sprzedaży wynosi 100.000,00 PLN 

(słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 

6. Osoba występując o otwarcie lokaty może założyć dowolną ilość lokat jednak łączna ich suma nie 

może przekroczyć wartości 100.000,00 (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 

 

Rozdział 3. Oprocentowanie 
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§ 5. 

1. Lokata oszczędnościowa oprocentowana jest według stałej stopy procentowej wynoszącej 6,60% 

w stosunku rocznym. 

2. Odsetki naliczane są od dnia wpłaty, bądź wpływu na rachunek lokaty oszczędnościowej do dnia 

poprzedzającego ich wypłatę włącznie. 

3. Od środków wpłaconych i podjętych w tym samym dniu i w tej samej wysokości, Bank nie nalicza 

odsetek. 

4. Odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymania środków na rachunku. 

 

                        § 6. 

Do obliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty 

oszczędnościowej przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 

 

Rozdział 4. Dysponowanie środkami 

 

§ 7. 

1. Przyjmując środki na  lokatę oszczędnościową Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku  

   do przechowywania jego środków pieniężnych przez zadeklarowany okres i wypłacania mu odsetek  

   na zasadach określonych w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie. 

2.W umownym okresie przechowywania środków na rachunku  lokaty oszczędnościowej Bank nie  

    przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat. 

3. Każda wypłata środków z lokaty oszczędnościowej w trakcie trwania okresu umownego stanowi 

naruszenie warunków prowadzenia  lokaty oszczędnościowej i jej zerwanie. 

4. Zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem przez Bank od kwoty lokaty odsetek w wysokości stawki 

ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych obowiązującej w dniu 

wypłaty.  

5. Kapitał wraz z odsetkami jest wypłacany po upływie okresu umownego lub w momencie 

wcześniejszej likwidacji lokaty oszczędnościowej przed upływem okresu umownego. 

6. Kapitał wraz z odsetkami po upływie okresu umownego lub w przypadku wcześniejszej likwidacji  

lokaty oszczędnościowej zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku może być przelany na 

wskazany rachunek bankowy, wypłacony Posiadaczowi rachunku w gotówce w dniu końca 

zapadalności lokaty lub Bank założy ponownie lokatę 6 miesięczną na warunkach standardowych o 

zmiennym oprocentowaniu na zasadach obowiązujących w dniu jej założenia, bez konieczności 

wystawienia ponownego „Potwierdzenia otwarcia lokaty…. ”. 

7. Gdy koniec okresu umownego przypada w dniu wolnym od pracy, to koniec okresu umownego 

przesuwa się na pierwszy dzień roboczy dla Banku. 

8. W przypadku nie podjęcia przez Posiadacza rachunku, po okresie umownym, środków pieniężnych 

zgromadzonych na lokacie oszczędnościowej, Bank przeksięgowuje je na rachunek 

nieoprocentowany. 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 26 września 2022 r. 

                                         Zarząd  

                                            Banku Spółdzielczego  

                                            w Dobrzeniu Wielkim 

  


