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Regulamin
terminowej lokaty oszczędnościowej
Lokata BEZKONKURENCYJNA
(wprowadzony w dniu 18 czerwca 2015 r. )
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez Idea
Bank S.A. rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą
Lokata BEZKONKURENCYJNA zakładanej dla osób fizycznych będących
konsumentami. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu odwołaniu
ulegają dotychczasowe warunki oferty Lokaty, z tym zastrzeżeniem, że
w odniesieniu do Klientów, którzy złożyli Wniosek przed dniem wejścia
w życie niniejszego regulaminu, obowiązują warunki oferty zawarte
w dotychczasowym Regulaminie terminowej lokaty oszczędnościowej
Lokata BEZKONKURENCYJNA.
2. Użyte w Regulaminie 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 PLN (w pełni opłacony).
b) Contact Center – jednostkę organizacyjną Banku świadczącą usługę
telefonicznej obsługi aktualnych oraz potencjalnych Klientów w zakresie
informacyjnym, sprzedażowym oraz transakcyjnym.
c) Dzień roboczy − dzień, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia
działalności objętej Regulaminem i Umową, inny niż sobota lub dzień
ustawowo wolny od pracy.
d) Klient / Posiadacz rachunku – osobę fizyczną będącą konsumentem
w rozumieniu art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), która zawarła Umowę z Bankiem.
e) Lokata − rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą
Lokata BEZKONKURENCYJNA, prowadzony przez Bank na rzecz
Klienta na warunkach określonych w Regulaminie.
f) Okres umowny – okres, na jaki zakładana jest przez Klienta Lokata,
liczony od dnia wpływu środków na rachunek wskazany przez Bank.
g) Prawo bankowe – Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe
(DzU z 2012 r., poz. 1376 ze zm.).
h) Regulamin –Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata
BEZKONKURENCYJNA.
i) Umowa – Umowę o rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej
(Lokaty) zawieraną pomiędzy Bankiem a Klientem za pośrednictwem
strony internetowej Banku www.ideabank.pl, przy użyciu Bankowości
Internetowej, lub za pośrednictwem Contact Center, przy użyciu
Bankowości Telefonicznej, lub w Placówce Banku.
j) Wniosek – oświadczenie woli Klienta, stanowiące dyspozycję otwarcia
Lokaty, zawierające dane niezbędne do zawarcia Umowy, składane
za pośrednictwem strony internetowej Banku www.ideabank.pl, przy
użyciu Bankowości Internetowej, lub za pośrednictwem Contact Center,
przy użyciu Bankowości Telefonicznej, lub w Placówce Banku.
§2
1. Na warunkach określonych w Regulaminie Bank otworzy i będzie prowadzić
na rzecz Klienta rachunek Lokaty.
2. Lokata będzie zakładana na podstawie Wniosku, poprawnie złożonego
przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej Banku www.ideabank.
pl, przy użyciu Bankowości Internetowej, lub za pośrednictwem Contact
Center, przy użyciu Bankowości Telefonicznej, lub w Placówce Banku. We
Wniosku Klient wskaże Bankowi adres e-mail do odbioru kierowanej do
Klienta korespondencji dotyczącej Lokaty.
3. Umowa zawierana jest poprzez wymianę oświadczeń woli składanych przez
Klienta, poprzez wypełnienie przez niego Wniosku i akceptację niniejszego
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Regulaminu wraz z regulaminem, o którym mowa w § 6 ust. 2, oraz przez
Bank, poprzez założenie, udostępnienie i prowadzenie Klientowi Lokaty.
Bank otworzy Klientowi Lokatę w terminie jednego Dnia roboczego,
licząc od dnia złożenia przez Klienta poprawnie wypełnionego Wniosku
oraz dokonania przez niego przelewu środków pieniężnych na wskazany
przez Bank rachunek bankowy. Przelew musi być dokonany z rachunku
bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Lokata służy do przechowywania (gromadzenia) środków pieniężnych przez
okres ustalony z Bankiem. Rachunek Lokaty nie może być wykorzystywany
do prowadzenia rozliczeń pieniężnych.
Środki pieniężne zgromadzone na Lokacie objęte są obowiązkowym
systemem gwarantowania na zasadach określonych w ustawie z dnia 14
grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r.,
Nr 84, poz. 711 ze zm.).
Bank zapewnia zachowanie tajemnicy o posiadaniu i stanie Lokaty na
zasadach określonych w Prawie bankowym.
Bank nie prowadzi Lokaty wspólnej dla dwóch lub większej liczby Klientów.

§3
1. Lokata zakładana jest przez Bank na podstawie poprawnie wypełnionego
Wniosku oraz po otrzymaniu przez Bank środków przeznaczonych na
założenie Lokaty.
2. Z Lokaty może skorzystać Klient, który w okresie ważności oferty
złoży poprawnie wypełniony Wniosek. Oferta Lokaty na warunkach
wprowadzonych niniejszym Regulaminem obowiązuje od dnia 18 czerwca
2015 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 19 czerwca 2015 r.
3. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania oferty Lokaty w formie
krótkich edycji, o czym poinformuje za pośrednictwem witryny internetowej
www.ideabank.pl.
4. Okres umowny Lokaty wynosi 4 miesiące. Po upływie Okresu umownego
Lokata, zgodnie z Wnioskiem, może być odnowiona na kolejny umówiony
okres 4 miesiące, na warunkach określonych w Tabeli Oprocentowania
dla Lokaty STANDARDOWEJ o Okresie umownym 3 miesiące, zgodnie
z obowiązującą w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego Tabelą
Oprocentowania dostępną na stronie internetowej www.ideabank.pl.
5. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1000 PLN.
6. Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN.
7. Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN).
8. Odsetki od Lokaty będą kapitalizowane na koniec Okresu umownego
i powiększą kwotę kapitału o kwotę należnych odsetek.
§4
Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi w skali roku 3,15%.
§5
1. W Okresie umownym nie można dokonywać dopłat do Lokaty ani
częściowych wypłat z Lokaty.
2. Za dzień rozpoczęcia Okresu umownego uważa się późniejszą z następujących
dat: uzgodnioną z Klientem datę rozpoczęcia Lokaty lub – jeśli środki pieniężne
nie wpłyną na rachunek – datę rzeczywistego wpływu środków na rachunek
wskazany przez Bank.
3. Za dzień zakończenia Lokaty (zakończenia Okresu umownego) uważa
się umowną datę jej zakończenia, chyba że Klient przed końcem Okresu
umownego wypowie Umowę, składając dyspozycję wypłaty całości środków
zgromadzonych na Lokacie na wskazany przez Klienta rachunek bankowy
(„Zerwanie Lokaty”).
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4. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu umownego skutkuje zwrotem przez
Bank całości wpłaconych przez Klienta środków pieniężnych bez odsetek
naliczonych w ramach Lokaty, zgodnie z Regulaminem.
§6
1. Po zakończeniu Okresu umownego Bank przekaże Klientowi środki pieniężne
wpłacone na Lokatę wraz z należnymi odsetkami pomniejszonymi o podatek
przewidziany Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych (t.j. DzU z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

2. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, odpowiednie zastosowanie
ma „Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług
bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart
płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych”, który
stanowi integralną część Umowy.
3. Na podstawie art. 109 Prawa bankowego i art. 384 Kodeksu cywilnego
regulaminy, o których mowa w ust. 2, obowiązują Posiadaczy rachunków,
Bank oraz wszelkie inne osoby, za których pośrednictwem Bank świadczy
usługi związane z prowadzeniem Rachunków.
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