
                  

                  

        

 

 

 

 

 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokaty terminowej 3 + 3M w ramach 

Konta Inteligo prywatnego  

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 

 

§1. 

Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej 3 + 3M  

w ramach Konta Inteligo prywatnego zwanej dalej „Rachunkiem Lokaty”. 

 

§2.  

1. Okres Umowny prowadzenia Rachunku Lokaty wynosi 6 miesięcy. 

2. Wysokość minimalnych środków pieniężnych (Minimalne Saldo Lokaty) przyjmowanych 

na Rachunek Lokaty wynosi 1 000 PLN.  

 

§3. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie 

postanowienia zawarte w Ogólnych warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez 

Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla posiadaczy Kont Inteligo, z wyłączeniem 

postanowień dotyczących kart, polecenia zapłaty, EmailMoney/SMSMoney, serwisu SMS i usługi „Płacę 

z Inteligo”. 

 

Rozdział 2. Warunki otwierania Rachunku Lokaty. 

 

§4. 

Dyspozycja otwarcia Rachunku Lokaty może być złożona przez posiadacza Konta Inteligo prywatnego. 

 

§5. 

1. Zawarcie umowy Rachunku Lokaty następuje poprzez złożenie przez posiadacza Konta Inteligo 

(Klient) dyspozycji otwarcia Rachunku Lokaty wraz z jednoczesną wpłatą na ten rachunek kwoty 

nie niższej niż Minimalne Saldo Lokaty. 

2. Rachunek Lokaty prowadzony jest w ramach Konta Inteligo wskazanego przez Klienta. 

 

§6.  

1. Klient może złożyć dyspozycję otwarcia Rachunku Lokaty poprzez kanały dostępu wskazane przez 

Bank na stronach www.inteligo.pl. 

2. Wykorzystując którykolwiek z kanałów dostępu, o których mowa w ust. 1, Klient obowiązany jest 

wprowadzić swój identyfikator oraz właściwe dla danego kanału dostępu hasło. 

3. Klient potwierdza dyspozycję otwarcia Rachunku Lokaty wprowadzając odpowiedni kod z karty 

kodów. 

 

 

 



Rozdział 3. Warunki prowadzenia i zerwania Rachunku Lokaty. 

 

§7. 

1. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty jest stałe w okresie 

umownym i podawane jest do wiadomości na stronie internetowej www.inteligo.pl. 

2. Środki pieniężne oprocentowane są od pierwszego do ostatniego dnia Okresu Umownego, 

włącznie tj. do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków pieniężnych (przekazania środków 

pieniężnych na rachunek główny Konta Inteligo, w ramach którego prowadzony jest Rachunek 

Lokaty). Dla naliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni przechowywania środków 

na Rachunku Lokaty w Okresie Umownym. 

 

  §8. 

1. Składając dyspozycję otwarcia Rachunku Lokaty Klient składa dyspozycję dotyczącą odsetek 

naliczonych w Okresach Umownych. Naliczone w Okresie Umownym odsetki po upływie tego 

okresu mogą być: 

1) dopisane do salda środków zgromadzonych na Rachunku Lokaty (kapitalizowane), 

2) przelane na rachunek główny Konta Inteligo, w ramach którego prowadzony jest rachunek 

lokaty.  

2. Klient może wydać inną dyspozycję dotyczącą odsetek, o których mowa w ust. 1 nie później niż 

w  dniu poprzedzającym dzień upływu Okresu Umownego. Dyspozycja ta może zostać zmieniona 

za pośrednictwem kanałów dostępu wskazanych przez Bank na stronie internetowej 

www.inteligo.pl.  

 

§9.  

1. Składając dyspozycję otwarcia Rachunku Lokaty Klient składa dyspozycję dotyczącą 

automatycznego przedłużenia umowy Rachunku Lokaty po upływie Okresu Umownego. Umowa 

Rachunku Lokaty może być: 

1) przedłużona na kolejny Okres Umowny, na warunkach obowiązujących w dniu 

przedłużenia umowy, dostępnych na stronie internetowej www.inteligo.pl, pod 

warunkiem, że Bank nadal oferuje ten Rachunek Lokaty, 

2) rozwiązana po upływie Okresu Umownego. 

 

2. Klient może wydać inną dyspozycję dotyczącą automatycznego przedłużenia umowy Rachunku 

Lokaty nie później niż w dniu poprzedzającym dzień upływu danego Okresu Umownego poprzez 

kanały dostępu, wskazane przez Bank na stronach www.inteligo.pl 

 

§10.  

1. W Okresie Umownym, Klient nie może dokonywać dopłat środków pieniężnych do Rachunku 

Lokaty. 

2. W Okresie Umownym, Klient może dokonać częściowej wypłaty środków pieniężnych 

zgromadzonych na Rachunku Lokaty na inny rachunek prowadzony w ramach Konta Inteligo, 

jednakże saldo środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty po dokonaniu wypłaty 

nie może być niższe niż Minimalne Saldo Lokaty. 

3. Dokonanie częściowej wypłaty z Rachunku Lokaty możliwe jest poprzez kanały dostępu określone 

przez Bank na stronie internetowej www.inteligo.pl 

 

§11.  

1. Dokonanie częściowej wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty 

w wysokości, która powoduje, że saldo środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty 

będzie niższe niż Minimalne Saldo Lokaty,   stanowi zerwanie umowy Rachunku Lokaty.  

2. Zerwanie umowy Rachunku Lokaty przez jednego z posiadaczy konta wspólnego jest 

równoznaczne z jej zerwaniem przez pozostałych posiadaczy. 

http://www.inteligo.pl/
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3. W przypadku częściowej wypłaty Bank nalicza oprocentowanie od wypłacanej kwoty zgodnie 

z oprocentowaniem właściwym dla miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata z Rachunku 

Lokaty. 

4. W przypadku zerwania umowy Rachunku Lokaty, Bank nalicza oprocentowanie zgodnie 

z oprocentowaniem właściwym dla miesiąca, w którym nastąpiło zerwanie umowy Rachunku 

Lokaty.  

5. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty, w przypadku 

częściowej wypłaty lub zerwania umowy Rachunku Lokaty zależy od ilości miesięcy, które 

upłynęły od daty jej otwarcia i podawane jest do wiadomości na stronie internetowej 

www.inteligo.pl. 

6. W przypadku zerwania umowy Rachunku Lokaty, środki zgromadzone na Rachunku Lokaty, wraz 

z naliczonymi odsetkami, w dniu jej zerwania przekazywane są na Rachunek główny Konta 

Inteligo. 

 

Rozdział 4. Warunki rozwiązania umowy Rachunku Lokaty. 

 

§12. 

Wypowiedzenie przez Klienta umowy rachunku bankowego Konta Inteligo w Okresie Umownym 

stanowi zerwanie umowy Rachunku Lokaty i wywołuje skutki określone w §11 ust. 4 oraz w Ogólnych 

warunków prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank 

Polski SA dla posiadaczy Kont Inteligo w części dotyczącej rozwiązania umowy. 

 

§13. 

O ile Klient nie złożył dyspozycji automatycznego przedłużenia umowy Rachunku Lokaty lub Klient 

złożył taką dyspozycję, ale w dacie automatycznego przedłużenia, Bank nie oferuje tego Rachunku 

Lokaty: 

1) umowa Rachunku Lokaty ulega rozwiązaniu po upływie Okresu Umownego,  

2) po dniu upływu Okresu Umownego środki zgromadzone na Rachunku Lokaty wraz  

z należnymi odsetkami przekazywane są na rachunek główny Konta Inteligo. 

 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe. 

 

§14. 

1. Bank ma prawo obciążyć Rachunek Lokaty: 

1) opłatami i prowizjami za czynności związane z obsługą rachunku w ramach Kont Inteligo, 

zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dla Kont Inteligo, 

2) należnościami z tytułu nieautoryzowanego salda ujemnego, limitu debetowego, kredytu 

odnawialnego udzielonego w powiązaniu z rachunkami w ramach Kont Inteligo wraz 

z należnymi odsetkami i kosztami windykacji. 

2. Bank dokonuje obciążeń, o których mowa w ust. 1, gdy z Rachunku Lokaty: 

1) następuje częściowa wypłata środków pieniężnych, 

2) następuje całkowita wypłata środków pieniężnych, 

3) po upływie Okresu Umownego. 

 


