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Jesteśmy firmą, która obsługuje 300 tysięcy firm

Regulamin
TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ
Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA
(wprowadzony w dniu 22 czerwca 2018 r.)
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez Idea
Bank S.A. rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą Lokata DO
KOŃCA MIESIĄCA zakładanej dla osób fizycznych będących konsumentami.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu odwołaniu ulegają dotychczasowe warunki oferty Lokaty, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Posiadaczy Rachunków, którzy złożyli Wniosek przed dniem wejścia w życie niniejszego
regulaminu obowiązują warunki oferty zawarte w dotychczasowym Regulaminie terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA.
3. Użyte w Regulaminie Lokaty określenia oznaczają:
a) Bank – Idea Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
NIP 5260307560, REGON 011063638, której kapitał zakładowy wynosi
156 803 962 (w pełni opłacony).
b) Lokata − rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą
Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA, prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku na warunkach określonych w Umowie o Rachunek
Terminowej Lokaty Oszczędnościowej, Regulaminie Lokaty i Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych.
c) Okres Umowny – okres przechowywania środków pieniężnych na Rachunku Lokaty.
d) Regulamin Lokaty – Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej
Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA.
e) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych – Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea
Banku S.A. dla klientów indywidualnych.
§2
1. Zawarcie Umowy o Rachunek Terminowej Lokaty Oszczędnościowej oraz
otwarcie Lokaty następuje na warunkach i w terminach określonych w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, z tymże Wniosek (ważny tylko w dniu
jego złożenia) może zostać złożony przez Posiadacza Rachunku wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz Bankowości Mobilnej.
2. Bank nie prowadzi Lokaty wspólnej dla dwóch lub większej liczby Posiadaczy Rachunków.
§3
1. Z oferty Lokaty może skorzystać Posiadacz Rachunku, dla którego Bank
prowadzi Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy w złotych polskich.

2. Przelew zasilający Rachunek Lokaty musi zostać dokonany z Rachunku
Oszczędnościowo - Rozliczeniowego w złotych polskich, prowadzonego
przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku.
3. W momencie składania Wniosku, Posiadacz Rachunku powinien zapewnić
na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym w złotych polskich prowadzonym przez Bank na jego rzecz, z którego będzie zasilał Rachunek
Lokaty, środki co najmniej w wysokości wskazanej we Wniosku o założenie Lokaty.
4. Z Lokaty może skorzystać Posiadacz Rachunku, który złoży poprawnie wypełniony Wniosek. Wniosek może zostać złożony do godziny 22:00 każdego
dnia, ale nie później niż do dnia 29.06.2018 r. do godziny 22:00.
5. Okres Umowny Lokaty rozpoczyna się po zawarciu Umowy o Lokatę w dniu
zaksięgowania środków na Rachunku Lokaty i kończy się 30.06.2018 r.
6. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oferty Lokaty w formie krótkich edycji, o czym poinformuje za pośrednictwem Strony Internetowej.
7. Lokata ma charakter nieodnawialny.
8. Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN.
9. Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN.
10. Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN).
11. Po zakończeniu Okresu Umownego Bank przekaże Posiadaczowi Rachunku
środki pieniężne wpłacone na Lokatę wraz z należnymi odsetkami pomniejszonymi o podatek przewidziany Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 poz. 2032 ze zmn).
12. Zerwanie Lokaty przez Posiadacza Rachunku przed upływem Okresu
Umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez Posiadacza Rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego Bank nie nalicza ani nie wypłaca
odsetek.
§4
Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi przez cały Okres Umowny 3,00%
w skali roku.
§5
1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Lokaty stosuje się postanowienia Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych. Definicje użyte
w Regulaminie Lokaty zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych.
2. Środki pieniężne zgromadzone na Lokacie objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 marca
2017 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 791 ze zm.).
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Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).

