ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna

Wzór

Umowa rachunku standardowej lokaty terminowej
w PLN/EUR/USD
zawarta pomiędzy
ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do
Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000,00 zł oraz kapitale
wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 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, Plac Powstańców Warszawy 1, zwanym
dalej Bankiem, a
a Wnioskodawcą o standardową lokatę terminową w PLN/EUR/USD prowadzącym jednoosobową działalność
gospodarczą zwaną dalej Posiadaczem rachunku lokaty.
1. Bank zobowiązuje się do prowadzenia rachunku standardowej lokaty terminowej w PLN/EUR/USD na rzecz
Posiadacza rachunku lokaty, na warunkach określonych w niniejszej Umowie (zwanej dalej Umową),
a w zakresie nieuregulowanym Umową – na warunkach określonych w:
1.1. Regulaminie świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków
bankowych (zwany dalej „Regulaminem”),
1.2. Tabeli opłat i prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Tabelą opłat i prowizji”),
1.3. elektronicznym wniosku o standardową lokatę terminową w PLN/EUR/USD,
stanowiących integralną część Umowy.
2. Umowa jest zawarta na okres wskazany we wniosku elektronicznym złożonym Bankowi przez Posiadacza
rachunku lokaty, tj.
dla lokat w PLN na termin 6 albo 12, albo 24 miesięcy,
dla lokat w EUR na termin 12 albo 24 miesięcy,
dla lokat w USD na termin 12 albo 24 miesięcy.
3. Wyciągi do rachunku lokaty wysyłane są na bieżąco wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu bankowości internetowej ING BankOnLine i odzwierciedlają każdą zmianę stanu środków na
rachunku lokaty.
4. Lokata standardowa jest lokatą o stałej stopie procentowej. Oprocentowanie wynosi odpowiednio:
dla lokat 6 miesięcznych w PLN z kwotą minimalną od 1000,00 PLN – 0,50% w stosunku rocznym,
dla lokat 12 miesięcznych w PLN z kwotą minimalną od 1000,00 PLN – 0,75% w stosunku rocznym,
dla lokat 24 miesięcznych w PLN z kwotą minimalną od 1000,00 PLN – 1,00% w stosunku rocznym,
dla lokat 12 miesięcznych w EUR z kwotą minimalną od 500 EUR – 0,10% w stosunku rocznym,
dla lokat 24 miesięcznych w EUR z kwotą minimalną od 500 EUR – 0,10% w stosunku rocznym,
dla lokat 12 miesięcznych w USD z kwotą minimalną od 500 USD – 0,20% w stosunku rocznym,
dla lokat 24 miesięcznych w USD z kwotą minimalną od 500 USD – 0,30% w stosunku rocznym,
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, w którym nastąpiła wypłata środków z rachunku lokaty.
6. Odsetki oblicza się za faktyczną liczbę dni kalendarzowych przyjmując, że rok obrachunkowy liczy 365 dni
(również w roku przestępnym).
7. Odsetki dopisywane są do kapitału zgromadzonego na rachunku lokaty na koniec okresu umownego,
a w przypadku umów zawartych na okres będący wielokrotnością 12 miesięcy na koniec każdego rocznego
okresu utrzymywania środków.
8. Bank realizuje wpłatę / wypłatę środków na / z rachunku lokaty w formie bezgotówkowej na podstawie
dyspozycji złożonej przez Posiadacza rachunku lokaty. Wpłatę / wypłatę środków na / z rachunku lokaty
w formie bezgotówkowej przeprowadza się poleceniem przelewu na / z rachunku bankowego prowadzonego
w Banku na rzecz Posiadacza rachunku lokaty, dyspozycją przelewu odsetek za ostatni okres umowny
z rachunku lokaty na wskazany rachunek bankowy prowadzony w Banku na rzecz Posiadacza rachunku
lokaty (dyspozycja przelewu odsetek) oraz dyspozycją przelewu środków zgromadzonych na rachunku
lokaty (tj.: kapitału wraz z odsetkami) w dniu zakończenia okresu umownego z rachunku lokaty na
wskazany rachunek bankowy prowadzony w Banku na rzecz Posiadacza rachunku lokaty (dyspozycja
przelewu środków), o ile Bank udostępnia takie formy wpłat / wypłat środków. Formy wpłat / wypłat
środków udostępnione dla poszczególnych rodzajów rachunków lokat określone są w Komunikacie dla
posiadaczy rachunków określonych w Regulaminie świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach
prowadzenia rachunków bankowych (zwanym dalej: Komunikatem). Bank zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia innych form wpłat / wypłat środków oraz trybów realizacji dyspozycji określonych
w Komunikacie.
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9. Bank realizuje wpłatę środków na rachunek lokaty wyłącznie z chwilą zawarcia Umowy. W okresie
umownym na rachunek lokaty nie są przyjmowane wpłaty środków powiększające saldo rachunku lokaty
(dopłaty).
10. Bank realizuje polecenie przelewu, o którym mowa w pkt. 8 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. Bank realizuje dyspozycję przelewu odsetek oraz 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. W przypadku prolongaty Umowy na
kolejny okres umowny, Bank będzie realizował dyspozycję przelewu odsetek w dniu zakończenia każdego
okresu umownego, o ile Posiadacz rachunku lokaty nie dokona zmiany w tym zakresie.
12. W zależności od dyspozycji dotyczącej zakończenia okresu umownego lokaty wskazanej w elektronicznym
wniosku stosuje się jeden z podanych poniżej punktów, tj. pkt. 12.1 albo pkt. 12.2:
12.1. Posiadacz rachunku lokaty składa dyspozycję przelewu odsetek na rachunek bankowy prowadzony
w Banku na rzecz Posiadacza rachunku lokaty wskazany w elektronicznym wniosku o standardową
lokatę terminową w PLN/EUR/USD. W przypadku przelewu odsetek w innej walucie niż waluta
rachunku lokaty, Bank dokonuje przewalutowania kwoty przelewu według zasad stosowania
referencyjnych kursów walutowych określonych w obowiązującym w tym zakresie w Banku
regulaminie zawierania transakcji wymiany walutowej. W przypadku, gdy rachunek bankowy
wskazany do przelewu odsetek z rachunku lokaty zostanie zamknięty przed zakończeniem okresu
umownego albo rachunek ten zostanie zablokowany do uznań, odsetki zostaną przeksięgowane
z rachunku lokaty na nieoprocentowany rachunek techniczny prowadzony w Banku.
12.2. Posiadacz rachunku lokaty składa dyspozycję przelewu środków na rachunek bankowy prowadzony
w Banku na rzecz Posiadacza rachunku lokaty wskazany w elektronicznym wniosku o standardową
lokatę terminową w PLN/EUR/USD. W przypadku przelewu środków w innej walucie niż waluta
rachunku lokaty, Bank dokonuje przewalutowania kwoty przelewu według zasad stosowania
referencyjnych kursów walutowych określonych w obowiązującym w tym zakresie w Banku
regulaminie zawierania transakcji wymiany walutowej. W przypadku, gdy rachunek bankowy
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 techniczny prowadzony w Banku.
13. Wypłata całości środków zgromadzonych na rachunku lokaty przed zakończeniem okresu umownego
powoduje rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zamknięcie rachunku lokaty.
14. Bank realizuje dyspozycje złożone w placówce Banku, jeśli są podpisane zgodnie ze wzorem podpisu
złożonym w Banku na formularzu z danymi Klienta Indywidualnego, zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie.
15. Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek stwierdzonej nieautoryzowanej, niewykonanej lub
nienależycie wykonanej transakcji płatniczej na zasadach określonych w Regulaminie.
16. Za czynności związane z obsługą rachunku lokaty, a także za usługi udostępnione w ramach zawartej
Umowy, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.
17. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany
Regulaminu, Tabeli opłat i prowizji, z zastrzeżeniem pkt. 20. O zmianach Regulaminu, Tabeli opłat i prowizji
Bank powiadamia Posiadacza rachunku lokaty w sposób określony w Regulaminie. Zmiana danych
Posiadacza rachunku lokaty dokonywana jest przez Bank na skutek ich aktualizacji zgłoszonej Bankowi
przez Posiadacza rachunku lokaty lub inną osobę uprawnioną do działania w jego imieniu.
18. 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) wprowadzenie nowych lub zmianę przepisów prawa określających zasady świadczenia przez Bank
usług lub określających zasady korzystania z tych usług przez Posiadacza/Współposiadacza
rachunku w ramach zawartej z nim umowy,
2) 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/Współposiadacza rachunku w
ramach zawartej z nim umowy,
3) rozszerzenie, zmianę lub ograniczenie funkcjonalności usług, zmianę zasad korzystania z usług
przez Posiadacza/Współposiadacza rachunku,
wprowadzenie nowych usług,
rezygnację z
wykonywania niektórych czynności będących przedmiotem usług świadczonych przez Bank w
ramach zawartej z Posiadaczem/Współposiadaczem rachunku umowy,
4) 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,
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21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.

wpływające na usługi świadczone przez Bank lub zasady korzystania z tych usług przez
Posiadacza/Współposiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy.
Bank zastrzega sobie prawo zmiany z ważnych przyczyn Tabeli opłat i prowizji, w tym wprowadzenia
nowych opłat lub prowizji oraz wycofania opłat lub prowizji dotychczas obowiązujących, a także zmiany
wysokości opłat lub prowizji podanych w Tabeli opłat i prowizji. Za ważne przyczyny uznaje się:
1) zmianę poziomu inflacji, rozumianą jako zmianę, któregokolwiek ze wskaźników cen towarów i usług
konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS, o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do
poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny lub miesięczny);
2) zmianę stawek opodatkowania lub wprowadzenie nowych podatków lub opłat o charakterze
obowiązkowym lub podatkowym;
3) obowiązek utworzenia nowych rezerw lub odpisów lub zmianę wysokości rezerw, odpisów zgodnie z
przepisami prawa lub na skutek rekomendacji, zalecenia lub decyzji KNF lub innego uprawnionego
organu;
4) obowiązek podwyższenia kapitałów Banku, w tym kapitału zakładowego, funduszy własnych, funduszu
rezerwowego, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub zalecenia, rekomendacji lub decyzji
KNF lub innego uprawnionego organu;
5) zmianę zysku Banku za dany kwartał o co najmniej 1% w stosunku do opublikowanych danych
za analogiczny kwartał w poprzednim roku obrotowym;
6) zmianę wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku, ogłaszanego przez GUS, o co najmniej 1 % w stosunku do poprzednio ogłoszonego
w analogicznym okresie (rocznym, kwartalnym lub miesięcznym);
7) zmianę cen energii, cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych,
o co najmniej 1 % w stosunku do poprzednio obowiązującej ceny w analogicznym okresie (rocznym,
kwartalnym lub miesięcznym);
8) wprowadzenie nowych usług, które dotychczas nie były świadczone przez Bank lub zmiana, zgodnie
z zasadami określonymi w umowie lub ogólnych warunkach umów, lub regulaminie, zakresu usług
dotychczas świadczonych;
9) wprowadzenie nowych przepisów prawa określających zasady świadczenia usług lub wykonywania
czynności przez Bank lub określających obowiązki Banku związane z świadczeniem tych usług lub
wykonywaniem czynności.
Strony Umowy, które jednocześnie zawarły umowę o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej,
mogą składać wszelkie oświadczenia woli związane z Umową, w tym wymagające formy pisemnej, w
szczególności zmiana oraz rozwiązanie Umowy, mogą być składane za pomocą tych systemów w postaci
elektronicznej, o ile w ramach ww. umowy o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej, Bank
udostępnia taką funkcjonalność. Oświadczenia woli Stron związane z dokonywaniem i wykonywaniem
czynności bankowych złożone w postaci elektronicznej, przewidzianej ww. umową o korzystanie z systemów
bankowości elektronicznej, spełniają wymagania formy pisemnej.
Umowa rozwiązuje się z dniem zakończenia okresu umownego, na jaki została zawarta, o ile nie ulega
prolongacie na kolejny okres umowny.
Rozwiązanie Umowy przed zakończeniem okresu umownego ze skutkiem natychmiastowym może być
dokonane przez:
1) Posiadacza rachunku lokaty – w każdym czasie;
2) Bank - z ważnych przyczyn, za uprzednim 30 dniowym wypowiedzeniem Umowy ze wskazaniem
przyczyny; w takim przypadku Posiadacz rachunku lokaty, w trakcie trwania okresu wypowiedzenia,
powinien wskazać rachunek, na który Bank przekaże saldo zamknięcia rachunku. Brak takiej informacji
spowoduje przeksięgowanie salda na nieoprocentowany rachunek techniczny prowadzony w Banku.
Bank ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:
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) nieudzielania 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 lub zmiany jej warunków, w tym posłużenia się przez Posiadacza rachunku lokaty dokumentami
nieprawdziwymi, przerobionymi lub podrobionymi oraz których data ważności upłynęła.
Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w pkt. 22 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem pkt. 20.
Posiadacz rachunku lokaty korzysta z ustawowych gwarancji obejmujących środki zgromadzone na rachunkach
do wysokości ustalonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Informacja o uczestnictwie Banku
w systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych
z tytułu wierzytelności potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez banki stanowi załącznik
do Regulaminu.
Posiadacz rachunku lokaty oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał wzór Umowy, obowiązujący
Regulamin oraz wyciąg z Tabeli opłat i prowizji. Zawarcie Umowy oznacza akceptację treści ww. wzorców,
a Posiadacz rachunku lokaty zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci Posiadacza rachunku lokaty odsetki są naliczane do dnia
wypłaty środków osobom uprawnionym, przy czym za chwilę tę uznaje się dostarczenie do Banku dokumentu
potwierdzającego śmierć Posiadacza rachunku lokaty.
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28. Posiadacz rachunku lokaty udziela Bankowi nieodwołalnego – w okresie trwania Umowy - pełnomocnictwa
do pobrania środków z posiadanych w Banku rachunków z tytułu spłaty zadłużenia na dowolnym
z rachunków bankowych. Bank może dokonać ww. pobrania nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty
powstania zadłużenia.
Wzór Umowy wyłącznie w formie elektronicznej, nie wymaga podpisu stron.
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