Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Lokata Wzrastająca Inteligo
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
1.
2.

§ 1.
Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokaty terminowej Lokata Wzrastająca Inteligo.
Rachunek, o którym mowa w ust.1. zwany jest dalej „Lokatą”.

§ 2.
Informacje, dotyczące aktualnych warunków, na jakich może być otwierana Lokata, określające w szczególności; okresy umowne, minimalne i maksymalne saldo,
oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie oraz elektroniczne kanały dostępu, za pośrednictwem, których Klient może złożyć dyspozycję otwarcia
Lokaty, dostępne są na stronie www.inteligo.pl.

Rozdział 2. Warunki otwierania Lokaty
1.
1.
2.

3.

§ 3.
Dyspozycja otwarcia Lokaty może być złożona przez Posiadacza Konta Inteligo firmowego (zwanego dalej „Klientem”).
§ 4.
Zawarcie umowy Lokaty następuje poprzez złożenie przez Klienta dyspozycji otwarcia Lokaty wraz z jednoczesną wpłatą na Lokatę kwoty nie mniejszej niż minimalne
saldo, oraz nie większej niż saldo maksymalne Lokaty wskazane w § 5 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu.
Bank przed zawarciem umowy Lokaty, przy składaniu przez Klienta dyspozycji otwarcia Lokaty udostępnia niniejszy Regulamin, Tabelę Opłat i Prowizji oraz Tabelę
oprocentowania Lokaty, w postaci elektronicznej na stronie www.inteligo.pl w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie tych dokumentów w zwykłym toku
czynności. Dokumenty te stanowią integralną część umowy Lokaty.
Lokata prowadzona jest w ramach Konta Inteligo firmowego.

Rozdział 3. Warunki prowadzenia i zerwania Lokaty
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§ 5.
Umowa Lokaty zawierana jest na okres 3 miesięcy („okres umowny”).
Okres umowny liczony jest od dnia wpływu środków pieniężnych na Lokatę do dnia, który datą odpowiada dniowi poprzedzającemu dzień wpływu środków pieniężnych
na Lokatę, przesuniętemu o zadeklarowany okres umowny.
Minimalna kwota, na jaką można zadysponować otwarcie Lokaty wynosi 2 000 PLN.
Maksymalna kwota Lokaty wynosi 35 000 PLN.
Walutą rachunku Lokaty jest PLN.
§ 6.
Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie określane jest w stosunku rocznym i jest stałe w okresie umownym. Odsetki naliczane
są za poszczególne miesiące trwania lokaty według różnych, rosnących z miesiąca na miesiąc, stóp procentowych
Okres, za który naliczane są odsetki, jest liczony od dnia wpływu środków na rachunek Lokaty, do dnia poprzedzającego dzień rozwiązania umowy Lokaty włącznie,
z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.
Do naliczania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Lokaty przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni utrzymania środków na rachunku lokaty
w stosunku do 365 dni w roku.
Po upływie okresu umownego odsetki są przekazywane na rachunek powiązany z rachunkiem Lokaty.
Przychód odsetkowy wypłacany lub stawiany do dyspozycji na rzecz Klienta zostanie pomniejszony o należny podatek dochodowy, w przypadkach określonych
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 7.
W okresie umownym Klient nie może dokonywać dopłat środków pieniężnych na Lokatę.
W okresie umownym Klient nie może dysponować częściowych wypłat środków z Lokaty.
§ 8.
Dyspozycja Klienta wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie przed upływem okresu umownego jest równoznaczna z dyspozycją zerwania umowy
Lokaty.
W przypadku zerwania umowy lokaty Bank nalicza odsetki za pełne miesiące trwania lokaty według stóp procentowych przypisanych do tych miesięcy, wskazanych
w Tabeli oprocentowania, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.
W przypadku zerwania umowy Lokaty, środki zgromadzone na Lokacie wraz z należnymi odsetkami w dniu jej zerwania przelewane są na rachunek powiązany
z rachunkiem Lokaty.

Rozdział 4. Warunki rozwiązania umowy Lokaty
1.

2.

§ 9.
Rozwiązanie umowy Konta Inteligo w okresie umownym w sytuacjach wskazanych w Ogólnych warunkach na skutek:
1) wypowiedzenia umowy Konta Inteligo przez Bank, lub wypowiedzenia tej umowy przez Klienta w wyniku dopuszczalnej jednostronnej zmiany przez Bank umowy
Konta Inteligo, nie stanowi zerwania umowy Lokaty,
2) wypowiedzenia umowy Konta Inteligo przez Klienta, w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1, stanowi zerwanie umowy Lokaty i wywołuje skutki określone
w § 8 niniejszego Regulaminu.
W przypadku rozwiązania umowy Lokaty przed upływem okresu umownego, w wyniku zdarzeń, o których mowa w ust. 1, środki pieniężne zgromadzone na Lokacie
są oprocentowane na warunkach określonych w Tabeli oprocentowania, której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe
§ 10.
Bank ma prawo obciążyć Lokatę:
1) wymagalnymi opłatami i prowizjami, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, za czynności związane z obsługą rachunku bankowego prowadzonego w ramach Konta
Inteligo, w ramach, którego prowadzona jest Lokata, w przypadku braku środków na innych rachunkach prowadzonych dla Klienta w ramach Kont Inteligo,
2) wymagalnymi należnościami z tytułu nieautoryzowanego salda ujemnego lub produktu kredytowego udzielonego w ramach Konta Inteligo, w ramach, którego
prowadzona jest Lokata, wraz z należnymi odsetkami określonymi w umowie produktu kredytowego albo w umowie, w związku, z którą powstało nieautoryzowane
saldo ujemne i kosztami windykacji, określonymi w Tabeli Opłat i Prowizji dla Kont Inteligo, w przypadku braku środków
na innych rachunkach prowadzonych dla Klienta w ramach Kont Inteligo.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia zawarte w umowie Konta Inteligo. i Ogólnych warunkach,
z wyłączeniem postanowień dotyczących polecenia zapłaty, „EmailMoney”, „MobileMoney”, „CardMoney” i usługi „Płacę z Inteligo”.

