REGULAMIN
Lokaty „Odsetki płatne z góry”
§1
Postanowienia niniejszego Regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, określają warunki zawierania,
prowadzenia i zamykania Lokaty „Odsetki płatne z góry” oferowanej przez Euro Bank S.A
§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Kapitał – kwota pieniężna zdeponowana w Banku, na jaka zawierana jest Lokata
Lokata – lokata terminowa „Odsetki płatne z góry” o oprocentowaniu stałym, dla której odsetki są
naliczane i przekazywane w dniu założenia Lokaty,
Podatek – zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z kapitałów pieniężnych zgodnie z
Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
§3
1. Dyspozycja otwarcia Lokaty może zostać złożona przez Posiadacza lub Pełnomocnika w dowolnej
Placówce oraz innych Kanałach dostępu udostępnionych przez Bank.
2. Posiadacz lub Pełnomocnik może otworzyć dowolna liczbę Lokat.
3. Bank może w Tabeli oprocentowania określić minimalna kwotę wymagana do otwarcia Lokaty.
4. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i określone w Tabeli oprocentowania.
§4
1. Lokata jest zawierana na zadeklarowany okres.
2. Okres Lokaty rozpoczyna sie w dniu przyjęcia dyspozycji otwarcia Lokaty przez Bank.
3. Odsetki od Lokaty są naliczane za cały zadeklarowany okres i przekazywane z góry na Rachunek
bieżący w dniu założenia Lokaty.
4. Kapitał jest przekazywany na Rachunek bieżący po zakończeniu okresu trwania Lokaty.
§5
1. Lokata może zostać zerwana przez Posiadacza lub Pełnomocnika w dowolnym momencie bez
podania przyczyny.
2. Zerwanie Lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu powoduje utratę całości lub części
odsetek, zgodnie z Tabela oprocentowania.
3. W dniu zerwania Lokaty na Rachunek bieżący zostanie przekazana kwota Kapitału pomniejszona
o wypłacone przy zakładaniu Lokaty odsetki oraz o kwotę Podatku.
4. W sytuacji opisanej powyżej w pkt.3 kwota Podatku zostanie zwrócona na Rachunek bieżący w
terminie do 3 dni roboczych od dnia zerwania Lokaty.
§6
1. Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji w terminie 60 dni od dnia zakończenia
Lokaty.
2. Reklamacje można składać: w Placówce bankowej, w serwisie eurobank online, wysyłając list na
adres: Euro Bank S.A., ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław lub w Centrum Obsługi Klienta.
3. Bank zobowiązuje sie do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w
terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji.
§7
1. Tekst Regulaminu dostępny jest w placówkach Banku, na stronach internetowych oraz w
telefonicznym Centrum Obsługi Klienta.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja postanowienia
Regulaminu Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.
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