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1.1. Umowa nr …rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej o zmiennej stopie 
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Rozdział I.  Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank Spółdzielczy w Kolnie, zwany dalej Bankiem 

prowadzi rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walucie polskiej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie 

„Regulamin  otwierania  i  prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w 

Banku Spółdzielczym w Kolnie” oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 2 

 

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 

1) Bank- Bank Spółdzielczy w Kolnie. 

2) Jednostka organizacyjna Banku - Centrala, Oddziały i ich komórki organizacyjne 

prowadzące rachunki. 

3) Lokata – rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej o zmiennej /lub stałej stopie 

procentowej przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych przez określony w 

Umowie czas i na określonych w niej warunkach; 

4) Nierezydent – osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, w 

odniesieniu do przepisów ustawy Prawo dewizowe; 

5) NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji 

rachunków bankowych; 

6) Okres zadeklarowania- zadeklarowany okres umowy na jaki została zdeponowana 

lokata przez Posiadacza rachunku. 

7) Posiadacz rachunku/posiadacz lokaty – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem 

Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku 

należy rozumieć każdego ze Współposiadaczy; 

8) Pełnomocnik – osoba posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania lokatą; 

9) Regulamin- „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat 

oszczędnościowych dla osób fizycznych w walucie polskiej przez Bank Spółdzielczy 

w Kolnie”. 

10) Rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w odniesieniu do 

przepisów ustawy Prawo dewizowe; 

11) Umowa – Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. 

12) Tabela oprocentowania – obowiązująca w Banku „Tabela oprocentowania 

produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Kolnie”. 

13) Taryfa opłat i prowizji - obowiązująca w Banku „Taryfa opłat i prowizji Banku 

Spółdzielczego w Kolnie”. 

§ 3 

 

1. Bank otwiera i prowadzi rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walucie 

polskiej dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych będących 

rezydentami i nierezydentami. 

2. Bank otwiera i prowadzi rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walucie 

polskiej także dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, będących rezydentami 

lub nierezydentami.” 

§ 4 

Lokaty zgromadzone na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami na zasadach 

określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 
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Rozdział II. Zawarcie umowy 
 

§ 5 

 

1. Bank otwiera i prowadzi rachunki terminowych  lokat oszczędnościowych  o zmiennej  

lub stałej stopie procentowej w walucie polskiej. 

2. Warunkiem otwarcia i prowadzenia rachunku lokaty jest zawarcie pisemnej umowy 

rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, zwanej dalej „ umową”, między osobą 

występującą o otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej a Bankiem ( wzór 

umowy stanowi załącznik Nr 1) 

3. Umowa zawierana jest na czas określony i odpowiada okresowi zadeklarowania. 

 

§ 6 

 

1. Za początek okresu zadeklarowania lokat przyjmuje się dzień wniesienia lokaty, czyli 

dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, a 

w stosunku do rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej pozostawionej na taki sam 

okres zadeklarowania ( odnawialnych) pierwszy dzień po upływie zadeklarowanego 

okresu pierwotnego.” 

2. Za koniec okresu zadeklarowania przyjmuje się dzień poprzedzający datę odpowiadającą 

dacie wpływu środków pieniężnych na rachunku lokaty z uwzględnieniem okresu 

zadeklarowania. 

3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych są odnawialne. 

4. Lokatę uznaje się za odnowioną na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia lokaty, 

na kolejny taki sam okres zadeklarowania, jeżeli nie zostanie podjęta pierwszego dnia 

roboczego po upływie zadeklarowanego okresu pierwotnego. 

5. Maksymalny okres odnawiania się lokaty wynosi 114 miesięcy. Oznacza to, że każda 

lokata zawarta na dowolny okres wskazany w Umowie (np. 1, 2,3,6,12, miesiące, lub 100, 

200, 300 i 400 dni ) odnawiać się będzie automatycznie na kolejny okres umowny do 

czasu osiągnięcia 114 miesięcy. Po tym okresie kapitał wraz z odsetkami przeksięgowane 

zostaną zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku na wskazany przez niego numer 

rachunku bankowego. Jeżeli Posiadacz rachunku posiada w Banku rachunek 

oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), to jest on zawsze rachunkiem do 

przeksięgowania środków z zapadłej lokaty. 

6.  W przypadku braku wskazania rachunku do przeksięgowania środków z likwidowanej 

terminowej lokaty oszczędnościowej po upływie końcowego okresu odnawiania się lokaty 

( po 114 miesiącach ) środki wraz z odsetkami zostaną przeksięgowane na rachunek 

nieoprocentowany. 

 

Rozdział III.  Dysponowanie wkładem 
 

§ 7 

 

1. Bank realizuje wyłącznie te dyspozycje, na których podpis Posiadacza rachunku jest 

zgodny ze wzorem podpisu na umowie. 

2. Z rachunku lokaty nie dokonuje się częściowych wypłat. 

3. Wypłata środków z lokaty następuje w każdej jednostce organizacyjnej Banku. 

4. Odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po 

upływie okresu umownego. 
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5. Po upływie okresu zadeklarowania Posiadacz rachunku lokaty terminowej może podjąć 

odsetki. Odsetki te mogą być podjęte nie później niż do końca kolejnego okresu 

zadeklarowania następującego bezpośrednio po okresie, za który zostały naliczone. 

6. Odsetki wypłacone w okresie następującym po okresie zadeklarowania, za który zostały 

naliczone – od początku nowego okresu, do dnia poprzedzającego dzień wypłaty – nie 

podlegają oprocentowaniu. 

7. Nie podjęte odsetki za poprzedni okres zadeklarowania, utrzymane przez cały kolejny 

okres zadeklarowania są doliczane do lokaty i oprocentowane jak lokata. 

8. Posiadacz rachunku w chwili zawarcia umowy lub w czasie trwania okresu 

zadeklarowania może złożyć dyspozycję dokonania po upływie okresu zadeklarowania - 

przelewu odsetek lub lokaty wraz z odsetkami na wskazany rachunek. 

9. Jeżeli po upływie okresu umownego rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej nie 

zostanie zlikwidowany, odnowiony jest na kolejny taki sam okres, przy czym: 

1)  za początek kolejnego okresu umownego, przyjmuje się dzień odpowiadający datą 

dniowi otwarcia lokaty. 

2) lokata zostaje odnowiona na warunkach obowiązujących w dniu jej odnowienia. 

3) maksymalny okres odnowienia lokaty wynosi 114 miesięcy, z zastrzeżeniem 

paragrafu 6 ust. 5 i 6. 

 

Rozdział IV. Oprocentowanie 
 

§ 8 

1. Lokaty oprocentowane są według zmiennej stopy oprocentowania, z wyjątkiem lokaty o 

nazwie „Kusząca Lokata”, której oprocentowanie naliczane jest według stałej stopy 

oprocentowania. 

2. Oprocentowanie lokat oblicza się w stosunku rocznym. 

3. Wysokość stawek oprocentowania ustalana jest przez Zarząd Banku. 

4. Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się: 

1) Za podstawę naliczania- kwotę lokaty; 

2) Okres zadeklarowania- zgodnie z faktyczną ilością dni; 

3) Rok obrachunkowy – liczący 365 dni; 

4) Kwotę odsetek oblicza się z dokładnością do jednego grosza. 

5. Wysokość obowiązującego oprocentowania określana jest w „Tabeli oprocentowania 

produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Kolnie” i podawana jest do 

wiadomości w jednostkach organizacyjnych Banku oraz na stronie internetowej Banku: 

„www.bskolno.pl.” 

6. Zmiana wysokości oprocentowania rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 

może być dokonana w przypadku wystąpienia zmiany wysokości przynajmniej jednej 

spośród podanych niżej okoliczności: 

a) stóp procentowych obwieszczonych przez Prezesa NBP; 

b) stopy rezerwy obowiązkowej obwieszczanej przez Prezesa NBP; 

c) zmiany wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS; 

d) ceny środków finansowych na rynku międzybankowym; 

 

Rozdział V. Otwieranie rachunków terminowych lokat 

oszczędnościowych. 
 

§ 9 

1. Wpłaty gotówkowe środków pieniężnych na rachunek przyjmowane są w pełnych złotych. 

2. Jeżeli wpłata środków pieniężnych pochodzi z wpłat bezgotówkowych ( np. z 

przeksięgowań z konta przejściowego) terminowa lokata oszczędnościowa może opiewać 

na kwotę danego przelewu, jednakże nie mniej niż minimalna kwota lokaty. 

http://www.bskolno.pl/
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§ 10 
1. Bank dla osób fizycznych otwiera i prowadzi rachunki terminowych lokat 

oszczędnościowych w walucie polskiej: 

1) o zmiennej stopie oprocentowania: 

a) Lokata o nazwie „Super Setka” 

b) Lokata o nazwie „Dopłata w złotych” 

c) Lokata o nazwie „Partnerska” 

d) Lokata o nazwie „Standard” 

e) E-lokatę 
2) o stałej stopie oprocentowania: 

a) Lokata o nazwie „Kusząca Lokata” 

 

 Oddział 1. Lokata o nazwie „Super Setka” 
 

§ 11 

1. Lokata o nazwie „ Super Setka” otwierana jest na okres 100, 200, 300 i 400 dni. 

2. Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia rachunku lokaty wynosi 60.000,00 zł. 

3.  Lokata   o   nazwie „Super Setka” oprocentowana jest według zmiennej stawki   

oprocentowania, 

4.   Nie dokonuje się dopłat uzupełniających do lokaty o nazwie „Super Setka’. 

5 . Wypłata całości lub części środków z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej o 

nazwie  „Super  Setka” w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie 

warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie. 

6. Zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem przez Bank odsetek w wysokości połowy stawki 

ustalonej dla środków na rachunkach płatnych na każde żądanie a’vista obowiązujących 

w dniu wypłaty. 

 
 

 Oddział 2. Lokata o nazwie „Dopłata w złotych” 
 

§ 12 

1. Lokata o nazwie „Dopłata w złotych” otwierana jest na 3,6,12, miesięczny okres  

umowny. 

2. Minimalna   kwota   wpłaty   niezbędna   do   otwarcia rachunku terminowej lokaty 

oszczędnościowej „ Dopłata w złotych” wynosi 50,00 zł. 

3. Lokata „Dopłata w złotych” charakteryzuje się możliwością dokonywania wpłat 

uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego. 

4. Wpłaty uzupełniające można wnosić w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty 

wpłaty minimalnej. 

5. Bank wydaje Posiadaczowi lokaty „Dopłata w złotych” książeczkę terminową- pod nazwą 

„Książeczka oszczędnościowa na wkład terminowy” do czasu wyczerpania zapasów. 

6. Każda dokonana dopłata do lokaty przez Posiadacza lokaty „Dopłata w złotych” jest 

potwierdzona dowodem wpłaty i wpisem w książeczce terminowej. 

7. Wypłata środków z lokaty „Dopłata w złotych” następuje w Banku prowadzącym 

rachunek lokaty. 

8. Wypłata całości lub części środków z rachunku terminowej lokaty „ Dopłata  w złotych” 

w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i 

jej zerwanie. 

9. Zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem przez Bank odsetek w wysokości połowy stawki 

ustalonej dla środków na rachunkach płatnych na każde żądanie ( rachunek 

oszczędnościowy a’ vista) obowiązującej w dniu wypłaty. 

10. Odsetki o obniżonej wysokości naliczane są od dnia będącego początkiem okresu 

umownego, w którym następuje wypłata środków, do dnia poprzedzającego dzień wypłaty 
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włącznie z uwzględnieniem zmiany salda na rachunku lokaty „Dopłata w złotych” w 
trakcie trwania okresu umownego. 

11. Stopa procentowa na rachunkach płatnych na każde żądanie ( rachunek oszczędnościowy 

a’vista) jest zmienna. 

 
 

 Oddział 3. Lokata o nazwie „ Partnerska” 
 

§ 13 

1.   Lokata o nazwie „ Partnerska” otwierana jest na okres 6 i 12 miesięcy. 

2.   Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia rachunku lokaty wynosi 2.000,00 zł. 

3. Wpłaty gotówkowe środków pieniężnych na rachunek przyjmowane są w pełnych złotych. 

4. Nie dokonuje się dopłat uzupełniających do lokaty. 

5. Lokata o nazwie „Partnerska” oprocentowana jest według zmiennej stopy oprocentowania 

obliczanej w stosunku rocznym. 

6. Wypłata środków z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej o nazwie„ Partnerska” w 

trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej 

zerwanie. 

7. W razie podjęcia wkładu przed upływem okresu zadeklarowania Posiadacz lokaty 

otrzymuje oprocentowanie w wysokości: 

Dla lokaty 6 miesięcznej zerwanej: 

a)  w okresie do 3 miesięcy- oprocentowanie naliczane jak dla wkładu a’vista; 

b)  w okresie po upływie 3 miesięcy – oprocentowanie wynosi 1/2 stawki   

oprocentowania obowiązującego w okresie zadeklarowania. 

Dla lokaty 12 miesięcznej zerwanej: 

a) w okresie do 6 miesięcy- oprocentowanie naliczane jak dla wkładu a’vista; 

b)  w okresie po upływie 6 miesięcy – oprocentowanie wynosi 1/2 stawki   

oprocentowania obowiązującego w okresie zadeklarowania. 

 

Oddział 3a. Lokata o nazwie „ E-Lokata” 

§ 14 

 
 

1. Posiadaczem E-lokaty może być wyłącznie Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

(ror), za wyjątkiem posiadaczy konta „Junior”.  

2. E-lokata jest otwierana i prowadzona wyłącznie za pośrednictwem bankowości internetowej. 

3. Akceptacja warunków umownych oraz złożenie przez Klienta dyspozycji zdeponowania środków 

pieniężnych na E-lokacie, autoryzowanej za pomocą wydanych Użytkownikowi środków dostępu, 

jest jednoznaczna z zawarciem umowy o E-lokatę. 

4. E-lokata jest imiennym rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej. W przypadku rachunków 

wspólnych, rachunek E-lokaty jest także rachunkiem wspólnym. 

5. E-lokata może być zakładana na okres  6 i 12 miesięcy.  

6. Minimalna kwota warunkująca otwarcie E-lokaty wynosi 2.000,00zł a maksymalna 50.000,00 zł. 

7. E-lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy oprocentowania obliczanej w 

stosunku rocznym. 

8. Dyspozycja otwarcia E-lokaty złożona w dni robocze dla Banku do godziny 1600 , 

realizowana jest w bieżącym dniu roboczym, a złożona po godz.  1600 , lub w dni nie 

będące dniem roboczym dla Banku, realizowana jest w najbliższym dniu roboczym dla 

Banku, zasada ta jest tożsama przy likwidacji E-lokaty. 

9.  Za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek e-lokaty. 
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10. W okresie umownym E-lokaty zmiana okresu zdeponowanej E-lokaty wymaga likwidacji istniejącej 

i założenia nowej. 

11. W okresie umownym E-lokaty nie są przyjmowane wpłaty uzupełniające oraz nie dokonuje się 

częściowych wypłat. 

12. Wpłaty na rachunek E-lokaty dokonywane są przez usługę internet banking, w formie przelewu z 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, 

13. Wypłata należnych odsetek oraz kapitału z rachunku E-lokaty następuje przez usługę internet 

banking na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Klienta.  

14. Kwota E-lokaty wraz z odsetkami stawiana jest do dyspozycji Posiadacza E-lokaty po upływie 

okresu umownego zawartej E-lokaty. 

15. W razie podjęcia wkładu przed upływem okresu zadeklarowania Posiadacz lokaty 

otrzymuje oprocentowanie w wysokości: 

     Dla lokaty 6 miesięcznej zerwanej: 

a)  w okresie do 3 miesięcy- oprocentowanie naliczane jak dla wkładu a’vista; 

b)  w okresie po upływie 3 miesięcy – oprocentowanie wynosi 1/2 stawki   

oprocentowania obowiązującego w okresie zadeklarowania. 

     Dla lokaty 12 miesięcznej zerwanej: 

a) w okresie do 6 miesięcy- oprocentowanie naliczane jak dla wkładu a’vista; 

b)    w okresie po upływie 6 miesięcy – oprocentowanie wynosi 1/2 stawki   

oprocentowania obowiązującego w okresie zadeklarowania. 

 

 Oddział 4. Lokata o nazwie „ Kusząca Lokata” 
 

§ 15 

1. Lokata terminowa o nazwie „Kusząca lokata” otwierana jest na 1, 2, 3 i 12 miesięczny 

okres umowny. 

2. Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia rachunku wynosi 1000,00 złotych. 

3. Wpłaty gotówkowe środków pieniężnych na rachunek przyjmowane są w pełnych złotych 

nie mniej niż minimalna kwota lokaty. 

 

4. Nie dokonuje się dopłat uzupełniających do rachunku. 

5. Lokata o nazwie „Kusząca Lokata ” oprocentowana jest  według  stałej  stopy procentowej, 

która obowiązuje przez cały okres zadeklarowania tj. od dnia wniesienia wkładu do upływu 

okresu zadeklarowania. 

6. Wypłata środków z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej w trakcie trwania okresu 

umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie. 

7. Zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem przez Bank odsetek w wysokości połowy stawki 

ustalonej dla środków na rachunkach płatnych na każde żądanie - a’vista, obowiązujących w 

dniu wypłaty. 

8. Odsetki o obniżonej wysokości naliczane są od dnia będącego początkiem okresu 

umownego, w którym następuje wypłata środków, do dnia poprzedzającego dzień wypłaty. 

 
Rozdział VI  Pełnomocnictwa 

§ 16 

1. Posiadacz lokaty terminowej może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania  rachunkiem 

innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Pełnomocnikiem Posiadacza lokaty może być osoba fizyczna będąca rezydentem bądź 

nierezydentem. Nierezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku rezydenta lub 

rezydent ustanowiony pełnomocnikiem do rachunku nierezydenta, może zlecać wypłaty 

środków z likwidowanych lokat na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich. 

3. W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie 
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dyspozycji wszystkich Współposiadaczy łącznie. 

4. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana. 

5. Pełnomocnictwo może być udzielone jedynie w formie pisemnej. 

6. Pełnomocnictwo udzielane jest przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku oraz 

potwierdzone własnoręcznym podpisem Posiadacza rachunku, złożonym w obecności 

pracownika Banku. 

7. Pełnomocnictwo staje się skuteczne wobec Banku z chwilą złożenia podpisu przez 

pełnomocnika w Banku. 

8. Pełnomocnictwo nie może obejmować: 

1) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 

2) udzielania dalszych pełnomocnictw; 

9. Do dysponowania rachunkami lokat nie może być jednocześnie ustanowionych więcej niż 

dwóch pełnomocników. 

§ 17 

1. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza 

rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. 

2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku wspólnym może być zmienione 

wyłącznie na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy natomiast odwołane na 

podstawie dyspozycji przynajmniej jednego ze Współposiadaczy. 

3. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą złożenia w Banku pisemnego 

odwołania pełnomocnictwa. 

4. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 

1) śmierci Posiadacza lokaty lub pełnomocnika; 

2) upływu terminu, na jakie zostało udzielone; 

3) odwołania pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku; 

4) likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. 

 

Rozdział VII.  Zapis na wypadek śmierci 
 

§ 18 

1. Posiadacz lokaty może na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pieniężnymi 

zgromadzonymi na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej (dyspozycja wkładem na 

wypadek śmierci) na rzecz wskazanych przez siebie osób: 

1) małżonka, 

2) wstępnych ( rodzice, dziadkowie) 

3) zstępnych ( dzieci, wnuki) 

4) lub rodzeństwa 

do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe. 

5) Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci powinna być złożona przez Posiadacza 

rachunku bezpośrednio w jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej rachunek. 

6) Posiadacz lokaty informuje każdorazowo Bank o zmianie danych osób wskazanych w 

dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, w tym danych adresowych. 

7) Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona 

przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie. 

8) Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek 

śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit określony w ustawie Prawo bankowe, 

dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 

9) Dyspozycji na wypadek śmierci nie można złożyć do rachunków terminowych lokat 

oszczędnościowych - wspólnych. 

 

§ 19 

1. Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza rachunku lokat wypłat, z tytułu: 

1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza lokaty; 

2) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci Posiadacza rachunku; 
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3) wypłat na rzecz spadkobierców z wyłączeniem kwot, o których mowa w paragrafie 20 

ust. 1 pkt 1-2, które nie wchodzą do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku. 

2. Bank przeksięgowuje środki z rachunków zmarłych Posiadaczy na rachunek osoby zmarłej i 

realizuje płatności zgodnie z zapisem w ust.1 

3. Wypłata z tytułu kosztów pogrzebu, realizacji zapisu na wypadek śmierci oraz częściowej 

realizacji spadkobrania dokonywana z lokat powoduje: 

1) rozwiązanie Umowy; 

2) naliczenie odsetek w wysokości właściwej dla likwidowanych lokat zgodnie z zapisami 

w niniejszym Regulaminie; 

3) przeksięgowanie na rachunek środków pozostałych po realizacji wyżej wymienionych 

tytułów wraz z naliczonymi odsetkami na rachunek nieoprocentowany. 

4. Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku do 

rąk osoby, która przedstawi oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych 

przez nią wydatków związanych z pogrzebem Posiadacza lokaty oraz odpis aktu zgonu 

Posiadacza rachunku. 

5. Wydatki, o których mowa w ust.3, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku 

lokaty zmarłego Posiadacza rachunku, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia 

pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego. 

6. Bank dokonuje realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na podstawie przedstawionego 

odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku, dokumentów stwierdzających tożsamość osób 

wskazanych w dyspozycji oraz ich oświadczenia, że nie otrzymały lub, w jakiej kwocie 

otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji Posiadacza rachunku na wypadek śmierci, w 

Banku Spółdzielczym w Kolnie, lub innym banku. 

7. W celu realizacji wypłaty środków na rzecz spadkobierców Bank wymaga przedstawienia 

dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców, prawomocnego postanowienia 

sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub notarialnego aktu poświadczenia 

dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz prawomocnego postanowienia sądu o 

podziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub umowy o dziale spadku lub 

zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków na 

rachunku bankowym. 

8. Bank po dokonaniu wypłaty, o której mowa w ust. 5 i ust. 6, obowiązany jest przekazać 

informację o dokonanych wypłatach i wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty, do 

urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela 

(spadkobiercy). 

 
Rozdział VIII.  Postanowienia końcowe 

§ 20 

Za czynności związane z obsługą terminowych lokat oszczędnościowych, Bank pobiera 

prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Kolnie”. 

 

§ 21 

1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od 

liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 

wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 

75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w 

pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. 

2. Środki o charakterze socjalnym wymienione w art. 890 § 11 kodeksu postępowania cywilnego są 
wyłączone spod egzekucji sądowej i administracyjnej. 

3. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne również w odniesieniu do rachunku wspólnego. 

4. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko Współposiadaczowi można zająć 

wierzytelność z rachunku wspólnego Współposiadacza. Czynności egzekucyjne prowadzone są w 

stosunku do przypadającego Współposiadaczowi udziału w rachunku wspólnym, stosownie do treści 

Umowy zawartej z Bankiem, którą Współposiadacz obowiązany jest przedłożyć komornikowi w 
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terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli Umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo, gdy 

Współposiadacz nie przedłoży Umowy rachunku, domniemywa się, że udziały są równe. Po 

ustaleniu udziału Współposiadacza zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji. 

5. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych 

prowadzonych dla kilku osób (rachunkach wspólnych) są wolne od zajęcia do wysokości 

określonej w ust. 1, niezależnie od liczby Współposiadaczy takiego rachunku. 
 

§ 22 

1. Posiadacz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej niezwłocznie zawiadamia Bank o 

stwierdzonych nieprawidłowościach, niewykonanych lub nienależycie wykonanych 

transakcjach płatniczych. 

2. Zawiadomienie składane jest w formie pisemnej w Banku. Posiadacz rachunku otrzymuje 

kopię złożonego zawiadomienia z odnotowaną datą i godziną przyjęcia. 

3. Jeżeli Posiadacz rachunku nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 

13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być 

wykonana, roszczenia Posiadacza rachunku względem Banku wygasają. 

 

§ 23 

1. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn: zmiany w przepisach prawa 

mających wpływ na czynności bankowe związane z Umową lub zmiany w produktach 

Banku, mające na celu ulepszenie usług lub ekonomikę czynności bankowych. 

2. O zakresie wprowadzanych zmian Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku, w 

terminie nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 

3. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 

4. Lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu na jaki 

 

zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz 

rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej. 

 
§ 24 

Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie 

określonym w ustawie Prawo bankowe. 
 

§ 25 

1. Posiadacz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zobowiązany jest powiadomić 

Bank prowadzący jego rachunek o każdej zmianie danych mających wpływ na obsługę i 

prowadzenie rachunku. 

2. Za skutki wynikłe z niedopełnienia obowiązków określonych w ust.1 Bank nie ponosi 

odpowiedzialności. 

§ 26 

1. Bank odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu prowadzonych 

rachunków terminowych lokat oszczędnościowych. 

2. Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym. 

     § 27 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechne 

przepisy prawa Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego. 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolnie 
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