Załącznik Nr 7 do „Instrukcji obsługi systemu bankowości elektronicznej eBankNet
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,w Banku Spółdzielczym w Iłży''

Warunki prowadzenia eLokaty przez Bank Spółdzielczy w Iłży
Klienci Indywidualni
§ 1.
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Na podstawie niniejszych „Warunków prowadzenia eLokaty przez Bank Spółdzielczy w Iłży” zwanymi dalej „Warunkami
umownymi” Bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza/y eLokaty przez zadeklarowany okres,
zwanym dalej okresem umownym i wypłacania mu kapitału i odsetek na zasadach określonych w niniejszych „Warunkach
umownych”.
Posiadaczem eLokaty może być wyłącznie Posiadacz/e rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR/ROREkonto .
eLokata jest otwierana i prowadzona za pośrednictwem usługi eBankNet.
Akceptacja „Warunków umownych” oraz złożenie przez Użytkownika dyspozycji zdeponowania środków pieniężnych na eLokacie,
autoryzowanej za pomocą wydanych Użytkownikowi środków dostępu do usługi eBankNet jest jednoznaczna z zawarciem umowy
o eLokatę.
eLokata jest imiennym rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej. W przypadku rachunków wspólnych, rachunek eLokaty jest
także rachunkiem wspólnym.
eLokaty mogą być zakładane na okresy: 3 m-ce, 6 m-cy.
Minimalna kwota warunkująca otwarcie eLokaty wynosi 2 000,00 złotych.
Potwierdzeniem otwarcia eLokaty jest informacja umieszczona na wyciągu do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
§ 2.

Dyspozycja otwarcia eLokaty złożona w dni robocze dla Banku do godz. 16.45 realizowana jest w bieżącym dniu roboczym, a złożona po
godz. 16.45 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowana jest w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
§ 3.
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5.

Za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek eLokaty.
W okresie umownym eLokaty nie jest możliwa zmiana jej okresu umownego. Zmiana okresu wymaga likwidacji istniejącej eLokaty
i złożenia nowej.
W okresie umownym eLokaty nie są przyjmowane wpłaty uzupełniające oraz nie dokonuje się częściowych wypłat.
Wpłaty na rachunek eLokaty dokonywane są poprzez usługę eBankNet bezgotówkowo w formie przelewu z rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR/ROREkonto .
Wypłata należnych odsetek oraz kapitału z rachunku eLokaty następuje poprzez usługę eBankNet bezgotówkowo w formie przelewu
na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub bezgotówkowo w formie tradycyjnego przelewu (w formie papierowej) .
§ 4.
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Kwota eLokaty wraz z odsetkami stawiana jest do dyspozycji Posiadacza/y eLokaty po upływie okresu umownego eLokaty.
Jeżeli koniec okresu umownego przypada na dzień wolny od pracy, eLokata wraz z odsetkami stawiana jest do dyspozycji Posiadacza
eLokaty w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
Jeżeli po upływie zadeklarowanego okresu umownego eLokaty, nie zostanie ona zlikwidowana elokata jest automatycznie odnawiana
na taki sam okres umowny i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego
okresu umownego przy czym maksymalny okres odnowienia lokaty wynosi 114 miesięcy.
Odsetki w dniu zapadalności eLokaty, są zgodnie z dyspozycją Użytkownika:
a) kapitalizowane lub
b) przekazywane na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR/ROREkonto.
Wypłata środków zdeponowanych na eLokacie przed zakończeniem okresu umownego powoduje rozwiązanie umowy eLokaty oraz
utratę odsetek za dany okres zadeklarowania .
§ 5.
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Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, w wysokości
i na zasadach określonych w „Tabeli oprocentowania produktów depozytowych w Banku Spółdzielczym w Iłży” zwanej dalej Tabelą
oprocentowania. Wysokość obowiązującego oprocentowania podawana jest do wiadomości w Banku i na stronie internetowej Banku
www.bsilza.pl .
Odsetki naliczane są w walucie lokaty. Bank od skapitalizowanych odsetek odprowadza podatek do właściwego Urzędu Skarbowego.
Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku może ulec zmianie w czasie trwania Warunków umownych
W przypadku zmian wysokości oprocentowania rachunków w trakcie trwania okresu umownego odsetki naliczane są do dnia
poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek
oprocentowania.
§ 6.
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Za czynności związane z obsługą eLokaty, Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji za
czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży , Oddziałach , Filiach i Punktach kasowych dla klientów indywidualnych'' ,
zwaną dalej Taryfą opłat i prowizji.
Posiadacz rachunku upoważnia Bank do pobierania z jego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, opłat i prowizji należnych
Bankowi, zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji.
Obowiązująca Posiadacza rachunku „Taryfa opłat i prowizji” może ulec zmianie w okresie obowiązywania Warunków umownych.
Aktualna „Taryfa opłat i prowizji” podawana jest do wiadomości w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku
www.bsilza.pl .
§ 7.

1.
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3.

W przypadku zmian „Warunków prowadzenia eLokaty przez Bank Spółdzielczy w Iłży”, „Tabeli oprocentowania”, „Taryfy opłat i
prowizji” Bank zawiadamia Posiadacza rachunku o zakresie wprowadzonych zmian, poprzez dostarczenie wiadomości Posiadaczowi w
formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBankNet oraz poprzez zamieszczenie zmian w wyciągu
bankowym z Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR/ROREkonto doręczanym Posiadaczowi w sposób ustalony w Umowie
o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
Posiadacz eLokaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian, może złożyć pisemne oświadczenie o odmowie
przyjęcia zmian w Banku lub przesłać je drogą korespondencyjną. Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją
wprowadzonych zmian.
Złożenie przez Posiadacza eLokaty oświadczenia, o którym mowa w pkt.2 jest równoznaczne z wypowiedzeniem „Warunków
umownych” z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia licząc od dnia wpływu oświadczenia do Banku.
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4.

Rachunki eLokat w ramach wypowiedzianych „Warunków umownych” prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone bez
możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz eLokaty nie złoży dyspozycji odmiennej.

1.
2.

Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji składanych przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zgodnie z ich treścią.
W razie nieprawidłowego wykonania dyspozycji Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności według
ogólnych zasad określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Za przekroczenie terminu wykonania dyspozycji, Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do odsetek. Odsetki nalicza się za każdy
dzień zwłoki w wysokości odsetek ustawowych w stosunku do kwoty obciążenia rachunku. W przypadku, gdy powyższe
odszkodowanie nie pokryje szkody, Posiadaczowi przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

§ 8.

3.

§ 9.
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Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia „Warunków prowadzenia eLokaty przez Bank Spółdzielczy w Iłży ”
Bank może dokonać wypowiedzenia „Warunków prowadzenia eLokaty przez Bank Spółdzielczy w Iłży ” w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, z ważnych powodów: naruszenia przez Użytkownika „Warunków prowadzenia eLokaty przez Bank
Spółdzielczy w Iłży ”, przedstawienia fałszywych dokumentów lub podania nieprawdziwych danych stanowiących podstawę zawarcia
umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, wycofania danego produktu z oferty Banku z ważnych powodów,
takich jak zmiana profilu Banku lub zmiana w przepisach prawa Kodeksu cywilnego, ustawa Prawo bankowe
i „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.
W przypadku wypowiedzenia „Warunków umownych” przez którąkolwiek ze stron, przepis § 7 pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
eLokata prowadzona jest do końca okresu na jaki została założona bez możliwości jej odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz
rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą całkowitej wypłaty środków z eLokaty przez
Posiadacza rachunku lub pełnomocnika .
§ 10.

1.

2.

Każdej ze Stron przysługuje prawo wnioskowania zmiany „Warunków prowadzenia elokaty przez Bank Spółdzielczy w Iłży ”, z tym
że Bankowi przysługuje w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przesłanek:
1) istotnej zmiany na rynku produktów bankowych, w tym terminowych lokat oszczędnościowych;
2) zmiany przepisów prawa wpływającej na prowadzenie terminowych lokat oszczędnościowych
3) wycofanie danego produktu, z oferty Banku, uzasadnione wprowadzeniem produktów komplementarnych, zmianą profilu
Banku lub polityki Banku w zakresie obsługi osób fizycznych.
Zmiana „Warunków umownych” wymaga elektronicznej akceptacji zmienionych „Warunków umownych” przez Posiadacza elokaty.
§ 11.
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Posiadacz/e eLokaty może na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na eLokacie na rzecz
wskazanych przez siebie osób: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa, określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na
wypadek śmierci) do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe.
Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci może być złożona przez Posiadacza eLokaty bezpośrednio w jednostce
organizacyjnej Banku .
§ 12.

1.
2.

Pełnomocnikiem eLokaty zwanym Użytkownikiem, może być osoba której Posiadacz rachunku nada w jednostce organizacyjnej
Banku uprawnienia do edytowania/zrywania eLokat przez usługę eBankNet.
W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy łącznie.
§ 13.

2.

Pełnomocnictwo nie może obejmować:
a) wydania dyspozycji zapisu na wypadek śmierci Posiadacza rachunku;
b) udzielania dalszych pełnomocnictw;
c) cesji praw z rachunku.

1.

Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji
odwołania nadanych pełnomocnikowi uprawnień w usłudze eBankNet.
Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku wspólnym może być zmienione wyłącznie na podstawie dyspozycji
wszystkich Współposiadaczy natomiast odwołane na podstawie dyspozycji jednego ze Współposiadaczy.
Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złożenia w Banku dyspozycji
odwołującej lub zmieniającej zakres uprawnień w usłudze eBankNet.

§ 14.

2.
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§ 15.

1.

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą:
1) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika;
2) upływu terminu, na jakie zostało udzielone;
3) odwołania uprawnień przez Posiadacza rachunku;
4) likwidacji rachunku eLokaty.

1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych „Warunkach prowadzenia eLokaty przez Bank Spółdzielczy w Iłży ” – mają odpowiednio
zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa Prawo bankowe, Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych dla osób fizycznych''.
Wszelkie spory wynikłe z Umowy rozstrzygane są zgodnie z prawem polskim, a właściwość sądu wynika z przepisów kodeksu
postępowania cywilnego.

§ 16.

2.

§ 17.

Akceptacja postanowień zawartych w niniejszych „Warunkach prowadzenia eLokaty przez Bank Spółdzielczy w Iłży'' w Systemie
Bankowości Internetowej nie dotyczy Klientów Instytucjonalnych.
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