Zał. nr 2 do Uchwały nr 19/2018 z dnia 08 lutego 2018r.

ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY „SILESIA” w KATOWICACH
Warunki otwierania i prowadzenia promocyjnego rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej
„Solidna 24” dla klientów indywidualnych
Kwota lokaty - od 5 000,00 zł do 100 000,00 zł ( min 5 000, max 100 000)
Okres lokowania – 24 miesiące
Oprocentowanie – zmienne, stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży 0,68 p.p.
Okres umowny
1.

Okres umowny lokaty rozpoczyna się od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek lokaty.

2.

Koniec okresu umownego następuje po upływie dwudziestu czterech miesięcy kalendarzowych od dnia wpłaty
środków na rachunek lokaty.

3.

Gdy koniec okresu umownego lokaty przypada w dniu wolnym od pracy dla Banku, to wypłata środków z lokaty
może nastąpić w pierwszym dniu roboczym dla Banku, następującym po zakończeniu okresu umownego.

4.

Lokata ma charakter odnawialny.

5.

Po upływie pierwszego okresu umownego (24 miesiące) lokata odnowi się na warunkach
dwudziestoczteromiesięcznej lokaty STANDARD, o zmiennej stopie procentowej w wysokości obowiązującej
w dniu odnowienia lokaty. W czasie trwania lokaty, nie jest możliwa zmiana okresu umownego.

Oprocentowanie i odsetki
1.

Lokata ”Solidna 24” oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej w skali rocznej, stanowiącej sumę
stopy referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży w wysokości 0,68 p.p.. Oprocentowanie nie podlega negocjacjom.
Wysokość stopy referencyjnej WIBOR 3M ustalana jest cztery razy w ciągu roku kalendarzowego, w oparciu o
stawkę WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym kwartału poprzedzającego okres obowiązywania (ostatni
dzień roboczy marca, czerwca, września, grudnia) i obowiązuje przez cały następny kwartał kalendarzowy.
(przykładowo: obowiązująca wysokość WIBOR 3M dla lokat zakładanych w pierwszym kwartale kalendarzowym
2021 roku wynosi 0,21% . Jest to WIBOR 3M z dnia 30.12.2020r.).
Obowiązująca w Banku wysokość WIBOR 3M ogłaszana jest w Komunikacie dla Klientów i zamieszczana na Tablicy
Ogłoszeń oraz na www.silesiabank.pl

2.

Lokata ma charakter rentierski, co oznacza, że w pierwszym dniu roboczym, każdego kwartału kalendarzowego,
odsetki kwartalne są stawiane do dyspozycji Klienta.

3.

Odsetki mogą zostać wypłacone wyłącznie w całości, począwszy od dnia ich udostępnienia do ostatniego dnia
trwania lokaty.

4.

Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego.

5.

Po zakończeniu pierwszego okresu umownego i odnowieniu lokaty na warunkach odnawialnej lokaty STANDARD
wypłata skapitalizowanych odsetek za pierwszy okres umowny nie jest możliwa.

Zerwanie lokaty
Zerwanie lokaty przed upływem okresu umownego będzie skutkowało skorygowaniem wypłaconych odsetek kwartalnych
w momencie likwidacji lokaty. Naliczony i pobrany podatek od udostępnionych odsetek nie podlega w tym przypadku
korekcie. Posiadaczowi przysługują odsetki w wysokości określonej w „Tabeli Oprocentowania rachunków
oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat
oszczędnościowych” (na dzień 30.12.2020r. 0,00%).
Dodatkowe warunki
Lokata zakładana jest wyłącznie w placówkach Banku - brak możliwości zakładania w bankowości elektronicznej.
Jeden
Klient
(Modulo)
może
mieć
łącznie
lokat
„Solidna
24”
na
maksymalną
kwotę
100 000,00 zł, przy czym żadna z lokat nie może być założona na kwotę niższą niż 5 000,00 zł.
Oznacza to, że w okresie trwania promocji Klient może założyć kilka lokat aż do osiągnięcia łącznej kwoty 100 000,00
zł.
Okres obowiązywania lokaty „Solidna 24” od dnia 13 lutego 2018r. do dnia 31 grudnia 2021r.*
*Bank zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania produktu, jak również do jego skrócenia z zachowaniem 5 dniowego okresu
wypowiedzenia.

