
REGULAMIN LOKATY TERMINOWEJ SŁONECZNA 
Zał. do Uchwały nr 29/9/2019 Zarządu Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie z dnia 24.06.2019 r. 
 

 

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

REGULAMIN LOKATY TERMINOWEJ SŁONECZNA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Chełm 2019 
 



REGULAMIN LOKATY TERMINOWEJ SŁONECZNA 
Zał. do Uchwały nr 29/9/2019 Zarządu Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie z dnia 24.06.2019 r. 
 

 2/7 

 
Regulamin lokaty terminowej "SŁONECZNA" 

 
§1 

1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i rozwiązania lokaty terminowej 

"SŁONECZNA' zwanej dalej lokatą, 

2. Rachunki lokat terminowych "SŁONECZNA" zakładane są we wszystkich placówkach 

Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie, zwanym dalej Bankiem.  

§ 2 

1. Posiadaczami lokaty mogą być:  

1) osoby fizyczne,  

2) osoby prawne  

zwane dalej Posiadaczem lokaty.  

2. Osoba występująca o otwarcie rachunku lokaty, podpisuje w obecności pracownika 

Banku dokument pod nazwą: „Dane o kliencie”, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Rachunek lokaty może być prowadzony dla jednej osoby zwanej dalej Posiadaczem 

lokaty.  

§ 3  
1. Lokata terminowa „SŁONECZNA” ma charakter okresowy. Czas trwania lokaty, zwany 

dalej terminem umownym, określa Zarząd Banku WBS w Uchwale. 

2. Dla potrzeb niniejszego regulaminu niżej wymienione określenia oznaczają: 

1) „Posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego ror” osoba fizyczna 

posiadająca w Banku WBS rachunek ror z systematycznymi wpływami z tytułu 

wynagrodzenie, renty, emerytury, itp. Przez Posiadacza rachunku 

oszczędnościowo – rozliczeniowego należy rozumieć także osobę fizyczną, która  

w dniu założenia lokaty „SŁONECZNA” otworzy w Banku WBS rachunek 

oszczędnościowo rozliczeniowy ror i zadeklaruje systematyczne wpływy z tytułu 

wynagrodzenia, renty, emerytury itp. Rachunek ten musi funkcjonować co 

najmniej przez okres trwania lokaty. Jeżeli w dniu likwidacji lokaty na rachunku 

ror wystąpią zaległości np. z tytułu zaległych prowizji, Posiadacz lokaty upoważnia 

Bank WBS do dokonania ich spłaty z naliczonych odsetek ewentualnie ze 

zlikwidowanej lokaty. 

2) „Nowe środki” - jako nowe środki należy rozumieć nadwyżkę środków ponad sumę 

środków zgromadzonych przez wnioskującego o otwarcie lokaty „SŁONECZNA” na 

wspólnych i indywidualnych rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych, 

rachunkach oszczędnościowych, rachunkach lokat terminowych i rachunkach 

bieżących prowadzonych w Banku WBS na dzień określony przez Zarząd Banku 

WBS w Uchwale Zarządu. 

§ 4  
1. Na rachunek lokaty przyjmowane są wpłaty w złotych, 

2. Minimalna wysokość lokaty prowadzonej dla osoby fizycznej wynosi  

500,00 złotych. Wpłaty wyższe stanowią wielokrotność 10,00 zł. Warunek ten nie 

dotyczy środków pochodzących ze zlikwidowanych lokat w Banku. 

3. Minimalna wysokość lokaty prowadzonej dla osoby prawnej wynosi  

1 000,00 złotych. Wpłaty wyższe stanowią wielokrotność 50,00 zł. Warunek ten nie 

dotyczy środków pochodzących ze zlikwidowanych lokat w Banku. 

§5 
Otwarcie rachunku lokaty następuje na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego regulaminu. 
§ 6  
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1. Posiadacz lokaty może udzielić w formie pisemnej wskazanym przez siebie osobom, 

posiadającym zdolność do czynności prawnych, pełnomocnictw do dysponowania 

środkami zgromadzonymi na rachunku lokaty. 

2. Pełnomocnictwo może być udzielone jako pełnomocnictwo: 

1) stałe: 

a) ogólne, tj. takie, w ramach którego pełnomocnik ma prawo do działania  

w takim samym zakresie jak mocodawca, z zastrzeżeniem ust. 3, 

b) szczególne, w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania 

rachunkiem lokaty w zakresie określonym przez Posiadacza rachunku lokaty  

w treści pełnomocnictwa,  

2) jednorazowe, w ramach którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej 

czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa. 

3. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do: 

1) udzielania dalszych pełnomocnictw, 

2) dokonania przelewu (cesji) praw wynikających z zawartej umowy na inną osobę, 

3) dokonania zapisu na wypadek śmierci, 

4) zablokowania wkładu na rachunku lokaty w celu zabezpieczenia wierzytelności 

osób trzecich. 

4. Pełnomocnictwo w zależności od rodzaju powinno zawierać elementy określone  

w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu, a w szczególności imię i nazwisko 

Posiadacza rachunku, numer rachunku lokaty, imię i nazwisko oraz inne dane 

osobowe Pełnomocnika, pozwalające na określenie jego tożsamości oraz podpis 

Posiadacza rachunku, a w przypadku pełnomocnictwa jednorazowego, określonego  

w ust. 2 pkt 2 dodatkowo rodzaj czynności, do której osoba ta została upoważniona. 

5. Opłata za ustanowienie/zmianę pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty 

terminowej SŁONECZNA wynosi 5,00 zł od każdego pełnomocnictwa.   

§7 
Wpłata środków pieniężnych na rachunek lokaty może nastąpić w formie gotówkowej lub 

bezgotówkowej. 

§8 
1. Środki deponowane na rachunku lokaty oprocentowane są według stałej stopy 

procentowej. 

2. Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym określa Uchwała Zarządu Banku. 

3. Lokata jest oprocentowana od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek lokaty 

do dnia upływu terminu umownego. 

4. Do obliczenia odsetek stosuje się formułę 365/365, co oznacza, że odsetki są nalicza 

za rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni.    

5. Od środków pieniężnych wpłaconych na rachunek i podjętych w tym samym dniu nie 

nalicza się odsetek. 

6. Naliczone odsetki za okres umowny dopisuje się do kapitału lokaty i są dostępne  

w następnym dniu po upływie umownego terminu lokaty. 

7. Na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza lokaty naliczone odsetki mogą być wraz 

z wpłaconymi środkami przelane na wskazany rachunek. Za czynność tę Bank 

pobierze opłatę zgodnie z ,,Taryfą prowizji i opłat obowiązującą we Wschodnim Bank 

Spółdzielczy w Chełmie".  

§ 9 

1. Zdeponowane środki na rachunku lokaty dostępne są dla Posiadacza lokaty  

w następnym dniu po upływie umownego terminu.  

2. Po upływie umownego terminu, jeśli Posiadacz lokaty nie wyda innej dyspozycji, jej 

kwota wraz z odsetkami staje się lokatą standardową oprocentowaną wg 

oprocentowania dla lokat standardowych obowiązujących w Banku w dniu odnowienia 
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lokaty. Okres lokat standardowych, o których mowa powyżej jest taki sam jak okres 

nie podjętych lokat SŁONECZNA. 

8. Lokaty o których mowa w § 9, ust. 2 funkcjonują w oparciu o „Regulaminu otwierania 

i prowadzenia przez Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie rachunków bankowych  

w złotych i walutach wymienialnych dla osób fizycznych” oraz „Regulaminu otwierania 

i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych i rolników 

indywidualnych” z którymi klient zapoznał się przed podpisaniem umowy. 

§10 

1. Bank nie pobiera prowizji za otwieranie i prowadzenie rachunku lokaty. 

2. Za pozostałe czynności związane z obsługą rachunku lokaty Bank pobiera prowizje  

i opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat obowiązującą we Wschodnim Banku 

Spółdzielczym w Chełmie.   

3. Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy polegającej na podwyższeniu stawek opłat  

i prowizji, która może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany przynajmniej jednej  

z niżej wymienionych przesłanek, w zakresie odpowiadającym skumulowanej wartości 

zmian poszczególnych wskaźników w okresie od dnia ostatniej zmiany Taryfy:  

1) wzrostu inflacji na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS, co 

najmniej o 0,1%; 

2) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez Prezesa GUS, co 

najmniej o 0,1%; 

3) wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od 

Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych  

i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania 

danej usługi, energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, 

zarządzeń Prezesa NBP, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi, co 

najmniej o 1%; 

4) zmiany wysokości stopy redyskonta weksli, stopy referencyjnej lub stopy 

lombardowej publikowanej przez Narodowy Bank Polski, co najmniej o 0,01%; 

5) zmiany poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski 

lub wysokości ich ewentualnego oprocentowania, co najmniej o 0,01%; 

6) zmiany stawek referencyjnych oprocentowania lokat i kredytów na rynku 

międzybankowym WIBOR oraz WIBID, co najmniej o 0,01%; 

7) zmiany wysokości obowiązkowych opłat wnoszonych przez banki na rzecz 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co najmniej o 0,01%. 

8) zmiany średniej rentowności bonów skarbowych 52T na przetargu organizowanym 

przez Ministerstwo Finansów o co najmniej 0,001 p.p.; 

9) zmiany średniej rentowności obligacji skarbowych 2L zerokuponowych na 

przetargu organizowanym przez Ministerstwo Finansów o co najmniej 0,001 p.p.; 

10) zmiany średniej rentowności obligacji skarbowych 5L i 10 L o stałym 

oprocentowaniu na przetargu organizowanym przez Ministerstwo Finansów o co 

najmniej 0,001 p.p. 

4. Zmiany o których mowa w ust. 3 dokonywane będą nie częściej niż cztery razy  

w roku.  

5. Zmiana Taryfy polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej 

zawartych możliwa jest w przypadku zmiany przynajmniej jednej z wymienionych 

przesłanek, w zakresie odpowiadającym skumulowanej wartości zmian 

poszczególnych wskaźników o których mowa w ust. 3 w okresie od dnia ostatniej 

zmiany Taryfy.  Jeżeli wprowadzane zmiany opłat lub prowizji obejmują czynności, 

które są lub mogą być wykonywane w związku z Umową lokaty, Bank informuje, na 

trwałym nośniku, w szczególności na piśmie lub drogą elektroniczną Posiadacza 

lokaty o zakresie wprowadzanych zmian w terminie nie później niż jeden miesiąc 

przed datą ich wejścia w życie.  
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6. Posiadacz rachunku lokaty ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian 

Taryfy”. 

1) wypowiedzieć Umowę lokaty ze skutkiem natychmiastowym; 

2) zgłosić sprzeciw, nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem  

z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 

7. Nie zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 do dnia poprzedzającego 

datę wejścia w życie proponowanych zmian jest równoznaczne z przyjęciem 

proponowanych zmian. 

§11 

1. Posiadacz rachunku lokat może polecić pisemnie Bankowi, dokonanie – po swojej 

śmierci – wypłaty określonej kwoty pieniężnej z rachunku wskazanym przez siebie 

osobom:  

a) małżonkowi, 

b) wstępnym, 

c) zstępnym, 

d) rodzeństwu. 

2. Kwota wypłacana na podstawie dyspozycji, o której mowa w ust. 1, bez względu na 

liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, 

ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed 

śmiercią Posiadacza rachunku lokaty. 

3. Posiadacz rachunku lokaty może dyspozycję zmienić lub odwołać w formie pisemnej. 

4. Jeżeli Posiadacz rachunku lokaty wydał więcej niż jedną dyspozycję na wypadek 

śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, 

dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 

5. Kwota wypłacona zgodnie z dyspozycją nie wchodzi do spadku po Posiadaczu 

rachunku lokaty. 

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono 

kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza 

lokaty. 

§12 

1. W razie śmierci Posiadacza rachunku lokaty, Bank jest obowiązany wypłacić  

z jego rachunku lokaty kwotę wydatkowaną na pokrycie kosztów pogrzebu Posiadacza 

rachunku lokaty w wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu 

zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, w granicach salda rachunku 

lokaty - osobie, która przedstawi oryginały rachunków stwierdzające wysokość 

poniesionych przez nią kosztów pogrzebu oraz skrócony odpis aktu zgonu Posiadacza 

lokaty. 

2. Kwota, wypłacona zgodnie z ust. 1, nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku 

lokaty. 

§13 

1. W razie śmierci Posiadacza rachunku lokaty, który nie skorzystał z uprawnień 

wymienionych w § 11 niniejszego Regulaminu, wypłata salda z rachunku lokaty 

wykonywana jest przez Bank wyłącznie na rzecz spadkobierców z zastrzeżeniem § 12. 

2. Warunkiem wypłaty jest przedłożenie prawomocnego postanowienia Sądu 

o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia 

dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Po dokonaniu wypłaty Bank jest 

obowiązany przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu na miejsce 

zamieszkania spadkobiercy, informację o dokonanych wypłatach i ich wysokości,  

w terminie 14 dni od dnia wypłaty, stosownie do przepisów ustawy z dnia 

28.07.1983r. o podatku od spadku i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 833 

z późn. zm.).  
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§14 
Posiadacz rachunku lokaty jest zobowiązany zawiadomić Bank o zmianie swojego imienia 

i nazwiska lub miejsca zamieszkania oraz o zmianie imienia i nazwiska lub miejsca 

zamieszkania pełnomocnika. 
§15  

1. Podjęcie środków z rachunku lokaty przed upływem terminu umownego, określonego 

w umowie, powoduje likwidację rachunku oraz obniżenie oprocentowania środków  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Za zdeponowane środki podjęte przed upływem umownego terminu lokaty Bank 

naliczy odsetki zerwania, obowiązujące w Banku, wg zmiennych stóp procentowych, 

ustalonych na podstawie Uchwały Zarządu Banku WBS w sprawie ustalenia 

oprocentowania, począwszy od dnia wpływu środków na rachunek lokaty do dnia 

poprzedzającego wypłatę środków.  

§16 
Rozwiązanie lokaty następuje:  

1. po upływie terminu umowy z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, 

2. w dniu podjęcia lokaty przed terminem umowy.  

§17 
Dowodem przyjęcia lokaty jest umowa rachunku lokaty terminowej SŁONECZNA. 

§18 
1. Posiadacz lokaty, może zgłosić reklamację, dotyczącą wszelkich wątpliwości 

związanych z lokatą w dowolnej placówce Wschodniego Banku Spółdzielczego 

w Chełmie obsługującej klientów: 

1) pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: 22-100 

Chełm, ul. I Pułku Szwoleżerów 9; 

2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres email: 

reklamacje@wbschelm.pl;  

3) pisemnie lub ustnie w placówce Banku.  

2. Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi Posiadaczowi lokaty w postaci 

papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. 

3. Odpowiedź, o której mowa w ust. 2 może zostać dostarczona pocztą elektroniczną  

(e-mail) wyłącznie na wniosek Posiadacza lokaty. 

4. Bank udziela odpowiedzi : 

1) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych 

przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi   

w terminie 30 dni, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni, po 

uprzednim wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności 

wymagających dodatkowego ustalenia.  

2) w przypadku reklamacji dotyczących usług płatniczych, wskazanych w art. 3 

Ustawy o usługach płatniczych (m.in. wykonywanie transakcji płatniczych, 

wydawanie instrumentów płatniczych), odpowiedź zostanie udzielona w terminie 

15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych 

przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi  

w terminie 15 dni roboczych, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 

35 dni roboczych, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia i wskazania 

okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.  

§19 
Posiadaczowi lokaty zapewnia się zachowanie tajemnicy wkładu i jego wysokości  

w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe.  
§20 

Wkłady są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości  

i zgodnie z Ustawą z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1937  

mailto:reklamacje@wbschelm.pl
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z późn. zm.). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.bfg.pl.  
§21 

1. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 Posiadacz lokaty może odebrać w siedzibie Banku 

lub w siedzibach jego jednostek organizacyjnych. Bank może także przesłać w/w 

informację na adres pocztowy lub na trwałym nośniku na adres e-mail Posiadacza 

lokaty, zgodnie z oświadczeniem zawartym w umowie rachunku terminowej lokaty 

oszczędnościowej. Brak oświadczenia o odmowie przyjęcia proponowanych zmian jest 

równoznaczne z ich akceptacją przez Posiadacza lokaty. 

3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia Posiadaczowi lokaty proponowanych 

zmian, o których mowa w ust. 2, Posiadacz lokaty nie zgłosi pisemnego oświadczenia 

o odmowie ich przyjęcia uznaje się, że Posiadacz lokaty zaakceptował nową treść 

Regulaminu, co oznacza że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony. W przypadku 

braku akceptacji proponowanych zmian  Posiadacz lokaty ma prawo wypowiedzieć 

umowę rachunku lokaty. W tej sytuacji Bank naliczy odsetki za okres od dnia 

założenia lokaty (dzień wpływu środków na rachunek lokaty) do dnia poprzedzającego 

likwidację lokaty wg aktualnie obowiązującej stopy procentowej dla lokat 

„SŁONECZNA”.   

§22 
Do prowadzenia lokaty mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz 

"Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie 

rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych dla osób fizycznych”  

i "Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

instytucjonalnych i rolników indywidualnych ".  
§23 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego. 
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