Obowiązujący do 15 listopada 2013 r. dla dotychczasowych klientów, którzy nie założą lokaty 24M .

Regulamin otwierania i prowadzenia lokat terminowych w złotych polskich w ramach Konta
Inteligo
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
1.

2.

§ 1.
Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia:
1) rachunku lokaty terminowej o stałej stopie procentowej w złotych polskich (zwana dalej „Lokatą o stałej stopie),
2) rachunku lokaty terminowej o zmiennej stopie procentowej w złotych polskich (zwana dalej „Lokatą o zmiennej stopie”).
Rachunki, o których mowa w ust. 1, zwane są dalej „Lokatami”.

§ 2.
Informacje dotyczące aktualnych warunków na jakich może być otwierana Lokata określające w szczególności 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.
2.
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2.
3.

§ 3.
Dyspozycja otwarcia Lokaty może być złożona przez Posiadacza Konta Inteligo prywatnego lub firmowego (zwanego dalej „Klientem”).
W przypadku otwarcia Lokaty przez Klienta w ramach wspólnego Konta Inteligo prywatnego, każdy z posiadaczy Konta wspólnego dysponuje pełnią uprawnień
w zakresie dysponowania Lokatą oraz zgromadzonymi na niej środkami, w tym prawem do samodzielnego zerwania Lokaty.
§ 4.
Zawarcie umowy Lokaty następuje poprzez złożenie przez Klienta dyspozycji otwarcia Lokaty wraz z jednoczesną wpłatą na Lokatę kwoty niemniejszej niż minimalne
saldo Lokaty, wskazane w § 5 ust. 3 Regulaminu.
Bank przed zawarciem umowy Lokaty, przy składaniu przez Klienta dyspozycji otwarcia Lokaty udostępnia niniejszy Regulamin, Tabelę Opłat i Prowizji oraz Tabelę
oprocentowania w zakresie dotyczącym Lokat w ramach Kont Inteligo 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 prywatnego lub firmowego wskazanego przez Klienta.

Rozdział 3. Warunki prowadzenia i zerwania Lokaty.
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§ 5.
Umowa Lokaty zawierana jest na czas określony przez Klienta w dyspozycji otwarcia Lokaty („okres umowny”) z uwzględnieniem następujących okresów:.
1) 6, 9 albo 12 miesięcy, w przypadku Lokaty o zmiennej stopie,
2) 1, 2 albo 3 miesięcy, w przypadku Lokaty o stałej stopie.
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:
1) 5000 PLN, w przypadku Lokaty o zmiennej stopie,
2) 1500 PLN, w przypadku Lokaty o stałej stopie.
Walutą rachunku Lokaty jest PLN.
§ 6.
Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie określane jest w stosunku rocznym i jest:
1) zmienne w okresie umownym, w przypadku Lokaty o zmiennej stopie,
2) stałe w okresie umownym, w przypadku Lokaty o stałej stopie.
Środki pieniężne oprocentowane są od pierwszego do ostatniego dnia okresu umownego włącznie, tj. od dnia wpływu środków na Lokatę do upływu ostatniego dnia
okresu umownego Lokaty. Dla naliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni przechowywania środków na Lokacie w okresie umownym.
Od odsetek należnych na Lokacie w ramach Konta Inteligo prywatnego Bank nalicza i odprowadza należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
na zasadach określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu ich wypłaty bądź postawienia do dyspozycji.
§ 7.
Składając dyspozycję otwarcia Lokaty Klient składa dyspozycję dotyczącą odsetek naliczonych w okresach umownych. Naliczone w okresie umownym odsetki mogą być:
1) dopisane do salda środków zgromadzonych na Lokacie,
2) przelane na rachunek główny Konta Inteligo, w ramach którego prowadzona jest Lokata.
Odsetki naliczane są codziennie i wypłacane:
1) po upływie każdego trzymiesięcznego okresu, w przypadku Lokaty o zmiennej stopie,,
2) po upływie okresu umownego, w przypadku Lokaty o stałej stopie.
Klient może zmienić dyspozycję dotyczącą wypłaty odsetek, o której mowa w ust. 1, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień upływu okresu umownego, poprzez
elektroniczne kanały dostępu, wskazane przez Bank na stronie www.inteligo.pl
§ 8.
Składając dyspozycję otwarcia Lokaty Klient składa dyspozycję dotyczącą automatycznego przedłużenia umowy Lokaty po zakończeniu okresu umownego. Umowa
Lokaty może być:
1) przedłużona na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach oprocentowania obowiązujących w dniu przedłużenia umowy, dostępnych na stronie
www.inteligo.pl pod warunkiem, że Bank nadal oferuje Lokatę,
2) rozwiązana po upływie okresu umownego.
W przypadku, gdy przedłużenie umowy Lokaty na kolejny okres umowny ma nastąpić według mniej korzystnych stawek oprocentowania, Bank informuje Klienta
o wysokości oprocentowania Lokaty, jakie będzie miało zastosowanie w dacie jej przedłużenia oraz o możliwości nieprzedłużania Lokaty na kolejny okres umowny
w przypadku niezaakceptowania nowej wysokości oprocentowania, w terminie umożliwiającym Klientowi podjęcie decyzji w tym zakresie.
Informację, o której mowa w ust. 2, przekazuje się Klientowi poprzez dostarczenie komunikatu w sposób przewidziany w § 11 ust. 2 Ogólnych warunków prowadzenia
rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo („Ogólne warunki”).
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Klient może zmienić dyspozycję dotyczącą automatycznego przedłużenia umowy Lokaty, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień upływu
danego okresu umownego poprzez elektroniczne kanały dostępu, wskazane przez Bank na stronie www.inteligo.pl
§ 9.
W okresie umownym Klient nie może dokonywać dopłat środków pieniężnych na Lokatę.
W okresie umownym Klient nie może dysponować częściowych wypłat środków z Lokaty o stałej stopie.
W okresie umownym Klient może dysponować częściowe wypłaty środków z Lokaty o zmiennej stopie, jednakże saldo środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie
po dokonaniu wypłaty nie może być niższe niż minimalne saldo Lokaty.
§ 10.
Dyspozycja Klienta wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie o stałej stopie przed upływem okresu umownego jest równoznaczna
z dyspozycją zerwania umowy Lokaty.
Dyspozycja Klienta wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie o zmiennej stopie w wysokości, która powoduje, że saldo środków pieniężnych
zgromadzonych na Lokacie będzie niższe niż minimalne saldo Lokaty, stanowi zerwanie umowy Lokaty.
W przypadku zerwania umowy Lokaty, Bank nalicza oprocentowanie, według stopy procentowej wskazanej 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 główny Klienta.

Rozdział 4. Warunki rozwiązania umowy Lokaty
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§ 11.
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 § 10 niniejszego Regulaminu.
Rozwiązanie umowy Lokaty na skutek jej wypowiedzenia przez Klienta w wyniku dopuszczalnej jednostronnej zmiany przez Bank umowy Lokaty nie stanowi zerwania
lokaty.
W przypadku rozwiązania umowy Lokaty przed upływem okresu umownego, w wyniku zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust 2, środki pieniężne zgromadzone
na Lokacie są oprocentowane na warunkach określonych w Tabeli oprocentowania, której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.

§ 12.
O ile Klient nie złożył dyspozycji automatycznego przedłużenia umowy Lokaty albo Klient złożył taką dyspozycję, ale w dacie automatycznego przedłużenia, Bank nie oferuje
tej Lokaty:
1) umowa Lokaty ulega rozwiązaniu po upływie okresu umownego,
2) następnego dnia po dniu upływu okresu umownego środki zgromadzone
na Lokacie wraz z należnymi odsetkami przekazywane są na rachunek główny Konta Inteligo.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe
§ 13.
Bank ma prawo obciążyć Lokatę ze skutkiem określonym w § 10 Regulaminu:
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.
§ 14.
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”.
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