Umowa rachunku terminowej lokaty
oszczędnościowej „Lokata terminowa”

Zawarta <dd.mm.rrrr> pomiędzy:
ING Bankiem Śląskim S.A.
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; o kapitale
zakładowym w kwocie 130 100 000 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000 zł, NIP 634-013-54-75; o
międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) - INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej:
info@ingbank.pl; podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy
1, 00-030 Warszawa, dalej Bank, reprezentowany przez Barbara Kryńska

a
<Imię Nazwisko> dalej Posiadacz rachunku lokaty
Numer kartoteki klienta: <nr KKI>, PESEL / Paszport / Dowód osobisty zagraniczny: <PESEL> / <Paszport> /
<Dowód osobisty zagraniczny>

Przedmiot i czas trwania Umowy rachunku
1.

Bank zobowiązuje się do prowadzenia na rzecz Posiadacza rachunku lokaty indywidualnego rachunku
standardowej terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata terminowa” w <waluta>, na kwotę <kwota>
<waluta>, (dalej: „rachunek lokaty”) o numerze:
<00 0000 0000 0000 0000 0000 0000> (w formacie NRB – płatności w kraju),
PL<00 0000 0000 0000 0000 0000 0000> (w formacie IBAN – płatności poza krajem),
na warunkach określonych w niniejszej Umowie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej (dalej:
„Umowa rachunku”). W zakresie nieuregulowanym Umową rachunku – na warunkach określonych w:
1)
2)
3)

Regulaminie terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych (dalej: „Regulamin”),
Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych (dalej: „Tabela Opłat i
Prowizji”),
elektronicznym wniosku o otwarcie rachunku lokaty,

które są integralną częścią Umowy rachunku.
2.

Strony zawierają Umowę rachunku na okres wskazany we wniosku elektronicznym złożonym Bankowi przez
Posiadacza rachunku lokaty, tj.:

dla lokat w PLN 3 lub 6 lub 12 lub 24 miesięcy,

dla lokat w EUR 12 lub 24 miesięcy,

dla lokat w USD 12 lub 24 miesięcy.

Oprocentowanie
3.

Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku lokaty wynosi w stosunku rocznym odpowiednio:






Dla lokat 3 miesięcznych z kwotą od 1000 PLN – 0,50%
Dla lokat 6 miesięcznych z kwotą od 1000 PLN – 0,75%
Dla lokat 12 miesięcznych z kwotą od 1000 PLN – 1,00%
Dla lokat 24 miesięcznych z kwotą od 1000 PLN – 1,00%
Dla lokat 12 miesięcznych z kwotą od 500 EUR – 0,10%





Dla lokat 24 miesięcznych z kwotą od 500 EUR – 0,10%
Dla lokat 12 miesięcznych z kwotą od 500 USD – 0,20%
Dla lokat 24 miesięcznych z kwotą od 500 USD – 0,30%

4.

Środki zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane według stałej stopy procentowej. Kapitalizacja
odsetek następuje na koniec okresu umownego / na koniec każdego rocznego okresu utrzymywania środków.

5.

Środki zgromadzone na rachunku lokaty podlegają oprocentowaniu od dnia wpływu na rachunek lokaty do
dnia poprzedzającego dzień zakończenia okresu umownego, z zastrzeżeniem wypłaty całości środków
zgromadzonych na rachunku lokaty przed zakończeniem okresu umownego. W takim przypadku Bank nie
nalicza odsetek za czas trwania okresu umownego.

Opłaty i prowizje
6.

Za świadczone na podstawie Umowy rachunku usługi Bank pobiera opłaty i prowizje – zgodnie z Tabelą
Opłat i Prowizji.

Korzystanie z rachunku lokaty
7.

Bank realizuje wpłaty lub wypłaty środków na/z rachunku lokaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
na podstawie dyspozycji złożonej przez Posiadacza rachunku lokaty. Wpłaty/wypłaty środków w formie
gotówkowej przeprowadza się przez wpłatę gotówkową lub wypłatę gotówkową, o ile Bank udostępnia takie
formy wpłaty/wypłaty środków. Wpłatę/wypłatę środków w formie bezgotówkowej przeprowadza się
poleceniem przelewu z/na rachunek bankowy prowadzony w Banku oraz dyspozycją przelewu środków
zgromadzonych na rachunku lokaty (tj.: kapitału wraz z odsetkami) w dniu zakończenia okresu umownego
z rachunku lokaty na wskazany rachunek oszczędnościowy, prowadzony w Banku na rzecz Posiadacza
rachunku lokaty (dyspozycja przelewu środków), o ile Bank udostępnia takie formy wpłaty/wypłaty
środków. Formy wpłat/wypłat środków udostępnione dla poszczególnych rodzajów rachunków lokat
określone są w Komunikacie dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych
(dalej: „Komunikat”). Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych form wpłat/wypłat środków
oraz trybów realizacji dyspozycji, które zostaną określone w Komunikacie.

8.

Bank realizuje wpłatę środków na rachunek lokaty w formie bezgotówkowej wyłącznie z chwilą zawarcia
Umowy rachunku. W okresie umownym na rachunek lokaty nie są przyjmowane wpłaty środków
powiększające saldo rachunku lokaty (dopłaty).

9.

Bank realizuje wypłatę z rachunku lokaty, wyrażoną w walucie tego rachunku, w formie wypłaty
gotówkowej w placówce Banku - w dniu w którym złożono dyspozycję wypłaty. Nie dotyczy to wypłat
gotówkowych, które wymagają wcześniejszego zgłoszenia (awizowania). W takim przypadku termin
realizacji może się wydłużyć. Zasady i warunki awizowania są określone w komunikacie dotyczącym zasad
awizowania wypłat gotówkowych z rachunków bankowych, który znajduje się na tablicy ogłoszeń w
placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

10. Bank realizuje polecenie przelewu z rachunku lokaty złożone w placówce Banku lub za pośrednictwem
systemów bankowości elektronicznej lub w inny sposób określony w Komunikacie najpóźniej w pierwszym
dniu roboczym następującym po dniu złożenia dyspozycji.
11. Wpłaty gotówkowe na rachunek lokaty lub wypłaty gotówkowe z rachunku lokaty nie mogą być
dokonywane w bilonie waluty innej niż złoty polski (PLN). Równowartość kwoty wypłaty gotówkowej w
bilonie wypłacana jest w walucie polskiej z zastosowaniem zasad przewalutowania, o których mowa w
obowiązującym w tym zakresie w Banku regulaminie zawierania transakcji wymiany walutowej.
12. Bank realizuje dyspozycję przelewu środków w dniu zakończenia okresu umownego, a jeżeli jest to dzień
wolny od pracy Banku - w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zakończenia okresu
umownego, z zastrzeżeniem dyspozycji realizowanych przez Bank w czasie rzeczywistym, o ile Bank
udostępnia taki tryb realizacji dyspozycji.
13. Posiadacz rachunku lokaty składa dyspozycję przelewu środków na rachunek <nazwa własna> w <waluta>
o numerze <00 0000 0000 0000 0000 0000 0000> prowadzony w Banku. W przypadku, gdy rachunek
oszczędnościowy wskazany przez Posiadacza rachunku lokaty do przelewu środków z rachunku lokaty
zostanie zamknięty przed zakończeniem okresu umownego albo rachunek ten zostanie zablokowany do
uznań, środki zgromadzone na rachunku lokaty zostaną przeksięgowane z rachunku lokaty na
nieoprocentowany rachunek bankowy prowadzony w Banku.

14. Jeżeli Posiadacz rachunku lokaty nie złoży dyspozycji przelewu środków i nie wypłaci całości środków
zgromadzonych na rachunku lokaty w dniu zakończenia okresu umownego, to od dnia zakończenia okresu
umownego środki zgromadzone na rachunku lokaty nie będą oprocentowane.
15. Wypłata całości środków zgromadzonych na rachunku lokaty przed zakończeniem okresu umownego
powoduje rozwiązanie Umowy rachunku ze skutkiem natychmiastowym i zamknięcie rachunku lokaty.

Odpowiedzialność Banku
16. Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji
wpłaty na rachunek lokaty i wypłaty z rachunku lokaty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa. Bank nie ponosi odpowiedzialności, gdy jest to skutek siły wyższej. Niezależnie od ponoszonej na
zasadach ogólnych odpowiedzialności Banku za szkodę – za przekroczenie przez Bank terminów realizacji
wpłaty lub wypłaty na / z rachunku lokaty, Bank, na żądanie Posiadacza rachunku lokaty, zapłaci
odszkodowanie. Wysokość odszkodowania równa będzie kwocie odsetek ustawowych obowiązujących w
okresie zwłoki w realizacji przez Bank wpłaty lub wypłaty, liczonych w stosunku rocznym, za każdy dzień
zwłoki, od kwoty wpłaty lub wypłaty.

Ochrona środków
17. Ochronę środków na rachunku Posiadacza rachunku lokaty gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny na
zasadach określonych w ustawie o tym Funduszu oraz w Arkuszu informacyjnym dla deponentów, który
stanowi załącznik do Regulaminu.

Przyczyny zmian opłat i prowizji
18. W czasie trwania Umowy rachunku, Bank obniża wysokość opłat i prowizji w przypadku spadku o co
najmniej 1,50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z
zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za grudzień danego roku kalendarzowego, w stosunku
do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, w takim samym zakresie w jakim wynagrodzenie to uległo
zmianie.
19. W czasie trwania Umowy rachunku, Bank jest uprawniony do podwyższenia wysokości opłat i prowizji w
przypadku wzrostu o co najmniej 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za grudzień
danego roku kalendarzowego, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, w takim samym
zakresie w jakim wynagrodzenie to uległo zmianie.
20. W przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w dwóch punktach poprzedzających, zmienione
wysokości opłat i prowizji, obowiązują od 1 sierpnia roku kalendarzowego, w którym dane stanowiące
podstawę zmiany zostały opublikowane przez GUS.

Zmiana Umowy rachunku, Regulaminu, Tabeli Opłat i Prowizji
21. Zmiana Umowy rachunku wymaga aneksu. Aneks może być zawarty w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej w systemie bankowości elektronicznej. Aneksu nie wymagają zmiany Regulaminu, Tabeli
Opłat i Prowizji.
22. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się
następujące przyczyny, których skutkiem jest konieczność zmiany Regulaminu w niezbędnym wynikającym z danej przyczyny - zakresie:
1)

2)

3)

wprowadzenie nowych lub zmianę przepisów prawa określających zasady świadczenia przez Bank
usług lub określających zasady korzystania z tych usług przez Posiadacza rachunku lokaty w ramach
zawartej z nim Umowy rachunku,
wydanie decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez organ
nadzorczy lub inny uprawniony podmiot, określającego zasady świadczenia przez Bank usług lub
określającego zasady korzystania z tych usług przez Posiadacza rachunku lokaty w ramach zawartej z
nim Umowy rachunku,
rozszerzenie, zmianę lub ograniczenie funkcjonalności usług, zmianę zasad korzystania z usług przez
Posiadacza rachunku lokaty, wprowadzenie nowych usług, rezygnację z wykonywania niektórych

4)

czynności będących przedmiotem usług świadczonych przez Bank w ramach zawartej
z Posiadaczem rachunku lokaty Umowy rachunku,
zmiany w systemie informatycznym Banku wynikające z:
a) udoskonalenia systemów informatycznych Banku spowodowanych rozwojem technologicznym,
b) zmian dostawców oprogramowania skutkujących zmianą funkcjonalności systemu
informatycznego Banku,
wpływające na usługi świadczone przez Bank lub zasady korzystania z tych usług przez Posiadacza
rachunku lokaty w ramach zawartej z nim Umowy rachunku.

23. O zmianach Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji Bank powiadamia Posiadacza rachunku lokaty, w sposób
z Nim uzgodniony i określony w Regulaminie. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia
Posiadacz rachunku lokaty nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian, uważa się je za
przyjęte. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy
rachunku dokonanym z dniem złożenia oświadczenia i skutkuje wypłatą całości środków zgromadzonych na
rachunku lokaty oraz zamknięciem rachunku lokaty, z zastrzeżeniem, iż Posiadacz rachunku lokaty
zachowuje prawo do odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień rozwiązania Umowy rachunku.
Natomiast zmiana formularza z danymi Klienta indywidualnego dokonywana jest przez Bank na skutek
aktualizacji danych Klienta zgłoszonej Bankowi przez osobę uprawnioną.

Odstąpienie od Umowy rachunku
24. Posiadacz rachunku lokaty ma prawo do odstąpienia bez podania przyczyny od Umowy rachunku – na
podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie w
formie pisemnej w terminie 14 dni od zawarcia Umowy rachunku. W przypadku odstąpienia, Bank ma
prawo żądać zapłaty za usługi rzeczywiście wykonane z tytułów i w wysokości określonej w Tabeli Opłat i
Prowizji, a w przypadku opłat lub prowizji naliczanych miesięcznie lub rocznie - w wysokości proporcjonalnej
do okresu obowiązywania Umowy rachunku.
25. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego
upływem.
26. Posiadacz rachunku lokaty potwierdza, że otrzymał, stanowiący załącznik do niniejszej Umowy rachunku,
wzór oświadczenia o odstąpieniu zawierający nazwę, siedzibę Banku, a także adres, na który można złożyć
oświadczenie o odstąpieniu.
27. Umowę rachunku od której Posiadacz rachunku lokaty odstąpił uważa się za niezawartą.
28. Posiadacz rachunku lokaty wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Bank usług objętych Umową
rachunku przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy rachunku. Wysokość wynagrodzenia Banku
określona jest w Tabeli Opłat i Prowizji.
29. W przypadku odstąpienia od Umowy rachunku środki zgromadzone na rachunku lokaty zostaną przekazane
na nieoprocentowany rachunek prowadzony przez Bank.

Rozwiązanie Umowy rachunku
30. Umowa rachunku rozwiązuje się z dniem zakończenia okresu umownego, na jaki została zawarta.
31. Rozwiązanie Umowy rachunku przed zakończeniem okresu umownego ze skutkiem natychmiastowym
może być dokonane przez Posiadacza rachunku lokaty lub Pełnomocnika do rachunku lokaty.
32. Rozwiązanie Umowy rachunku za uprzednim 30-dniowym okresem wypowiedzenia może być dokonane
przez Bank, z ważnych przyczyn, tj.:
1) uzyskania przez Bank informacji uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa przez
Posiadacza rachunku lokaty, w tym przestępstwa z wykorzystaniem rachunku lokaty lub przestępstwa
na szkodę Banku,
2) nieudzielenia przez Posiadacza rachunku lokaty informacji niezbędnych do prowadzenia rachunku
lokaty albo też podania przez Posiadacza rachunku lokaty danych lub informacji nieprawdziwych, lub
niezgodnych ze stanem faktycznym, których treść lub charakter mógłby skłonić Bank do niezawierania
Umowy rachunku lub zmiany jej warunków, w tym posłużenia się przez Posiadacza rachunku lokaty
dokumentami nieprawdziwymi, przerobionymi lub podrobionymi,

3)

rezygnacji przez Bank z prowadzenia danego rodzaju rachunku lokaty, z zastrzeżeniem, iż Posiadacz
rachunku lokaty zachowuje prawo do odsetek za okres, na jaki została zawarta Umowa rachunku lub z
przyczyn uniemożliwiających Bankowi wykonywanie Umowy rachunku zgodnie z przepisami prawa.

33. Rozwiązanie Umowy rachunku, o którym mowa w dwóch punktach poprzedzających wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem sytuacji, gdy Umowa rachunku zostaje rozwiązana
poprzez system bankowości elektronicznej, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność.
34. Umowa rachunku ulega rozwiązaniu z dniem śmierci Posiadacza rachunku lokaty. Wiarygodne dokumenty,
które potwierdzają zgon Posiadacza rachunku lokaty określa Regulamin.

Sposoby komunikacji
35. Posiadacz rachunku lokaty może składać oświadczenia woli związane z Umową rachunku w formie
pisemnej, lub innej dopuszczonej przez Bank.
36. Jeśli Posiadacz rachunku lokaty zawarł z Bankiem umowę o korzystanie z systemu bankowości
elektronicznej, to przez ten system obie strony mogą – zgodnie z tą umową - składać oświadczenia woli
związane z Umową rachunku, o ile Bank w tym systemie udostępnia taką funkcjonalność. Oświadczenia woli
stron, związane z dokonywaniem czynności bankowych, złożone w postaci elektronicznej, przewidzianej
umową o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej, spełniają wymagania formy pisemnej.
37. Strony mogą komunikować się przez elektroniczny system doręczania korespondencji, o ile Bank udostępnia
taki system.

Oświadczenia, upoważnienia, postanowienia końcowe
38. Posiadacz rachunku lokaty oświadcza, że przed zawarciem Umowy rachunku otrzymał wzór Umowy
rachunku, Regulamin oraz wyciąg z Tabeli Opłat i Prowizji. Zawarcie Umowy rachunku oznacza, że Posiadacz
rachunku lokaty akceptuje treści ww. dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
39. Posiadacz rachunku lokaty potwierdza, że przed zawarciem Umowy rachunku otrzymał Arkusz
informacyjny dla deponentów dotyczący Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który stanowi załącznik do
Regulaminu.
40. W sprawach dotyczących reklamacji oraz postępowań pozasądowych i sądowych, zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych.
41. Posiadacz rachunku lokaty upoważnia Bank do pobrania środków z rachunku lokaty z tytułu spłaty
zadłużenia na dowolnym z rachunków posiadanych w Banku. Bank może dokonać pobrania nie wcześniej
niż po upływie 30 dni od daty powstania zadłużenia.

