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REGULAMIN
TERMINOWYCH LOKAT „INTER-MAX” W ZŁOTYCH
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRAŃSKU
§1

1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Brańsku zwany
dalej Bankiem rachunków terminowych lokat INTER-MAX w złotych, zwanych dalej lokatami.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:
a) Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Brańsku rachunków bankowych
w złotych i w walutach wymienialnych dla osób fizycznych,
b) Instrukcja obsługi klientów indywidualnych,
c) Regulamin otwierania i prowadzenia Rachunku bieżącego i pomocniczego dla klientów
instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Brańsku,
d) Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
w Banku Spółdzielczym w Brańsku,
e) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla niefinansowych
podmiotów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Brańsku,
f) powszechnie obwiązujące przepisy prawa.
3. Środki na rachunku bankowym objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do
wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
§2
1. Warunkiem otwarcia i prowadzenia lokat INTER-MAX jest:
a) posiadanie w Banku rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub rachunku rozliczeniowego,
b) korzystanie z oferowanego przez Bank sytemu eBankNet lub eCorpoNet – internetowego dostępu
do rachunku.
2. Bank prowadzi lokaty oszczędnościowe INTER-MAX:
a) dla osób fizycznych – w ramach Umowy o prowadzenie rachunku bankowego dla osób
fizycznych w złotych,
b) dla podmiotów instytucjonalnych – w ramach Umowy o prowadzenia rachunku bieżącego,
pomocniczego lub lokat terminowych.
3. Lokaty, o których mowa w §1 prowadzone są zgodnie z uchwałą Zarządu Banku w tej sprawie.
4. W uchwale Bank określa:
a) okresy przechowywania środków pieniężnych na lokatach,
b) minimalną kwotę środków pieniężnych niezbędną do otwarcia lokat,
c) sposób oprocentowania lokat.
§3
1. Bank prowadzi lokaty dla:
a) osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych będących rezydentami,
b) podmiotów instytucjonalnych.
2. Warunkiem prowadzenia lokat INTER-MAX jest podpisanie umów o których mowa w §2 ust 2.
3. Bank nie prowadzi lokaty oszczędnościowych INTER-MAX dla osób małoletnich i
ubezwłasnowolnionych.
§4
1. Otwarcie lokaty następuje automatycznie na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia
internetowego.
2. Bank nie wydaje potwierdzenia otwarcia lokaty.
3. W zleceniu otwarcia lokaty Klient dokonuje wyboru:
a) okresu przetrzymywania,
b) sposobu kapitalizacji odsetek.
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§5
Okres umowny lokaty rozpoczyna się od dnia zaczytania przez Bank do systemu transakcyjnego
złożonych przez Klienta dyspozycji internetowych.
Koniec okresu umownego następuje:
a) dla lokat oznaczonych w dniach po upływie dnia poprzedzającego dzień, który nazwą odpowiada
dniowi otwarcia lokaty,
b) dla lokat określonych w miesiącach po upływie dnia poprzedzającego dzień, który datą
odpowiada dniowi otwarcia lokaty, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było to z
ostatnim dniem tego miesiąca.
Gdy koniec okresu umownego przypada w dniu wolnym od pracy dla Banku lub w dniu
poprzedzającym dzień wolny, to w przypadku wypłaty koniec okresu przesuwa się na dzień
poprzedzający pierwszy dzień roboczy dla Banku.
§6
W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie Bank:
a) nie przyjmuje wpłat uzupełniających,
b) nie dokonuje częściowych wypłat.
Każda dyspozycja wypłaty środków z lokaty w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie
warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie. Zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem przez Bank od
kwoty lokaty odsetek w wysokości stawki ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde
żądanie w złotych, obowiązującej w dniu wypłaty. Odsetki od lokat podjętych w trakcie trwania
okresu umownego naliczane są od dnia będącego początkiem okresu umownego, w którym następuje
wpłata lokaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty.
§7
Środki pieniężne zgromadzone na lokacie oprocentowane są według zmiennej stawki oprocentowania,
określonej w uchwale Zarządu Banku naliczanej w stosunku rocznym.
Bank nie doręcza Posiadaczowi rachunku informacji o zmianie stawki oprocentowania. Tabela
aktualnych stawek oprocentowania jest podawana na stronie internetowej oraz poprzez wywieszenie
odpowiedniej informacji w jednostkach organizacyjnych Banku.

§8
Do obliczenia odsetek stosuje się formułę 365/365 (366), co oznacza, że odsetki są naliczane za
rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni lub 366 dni w przypadku lat przestępnych.
§9
1. Po upływie zadeklarowanego okresu przetrzymywania lokaty odsetki od niej podlegają – w zależności
od złożonej dyspozycji Klienta:
a) kapitalizacji po upływie okresu umownego,
b) przeniesieniu na wskazany rachunek podstawowy.
2. Złożona dyspozycja kapitalizacji odsetek powoduje brak możliwości ich wypłaty, bez konsekwencji
związanych z zerwaniem lokaty.
§ 10
1. W przypadku lokat odnawialnych, jeżeli po upływie okresu umownego lokata INTER-MAX nie
zostanie zlikwidowana, ulega ona automatycznemu odnowieniu – w zależności od wybranej przez
Klienta opcji;
 wraz z naliczonymi odsetkami lub,
 bez naliczonych odsetek
na kolejny taki sam okres umowny na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego
odnowienia.
2. Kolejny okres umowny rozpoczyna się od następnego dnia po upływie poprzedniego okresu
umownego, tj. w dniu, który datą odpowiada dniowi wniesienia lokaty.
§ 11
Kapitał wraz z odsetkami po upływie okresu umownego zgodnie z dyspozycją Posiadacza lokaty może
być przelany na wskazany rachunek podstawowy.

