
ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY „SILESIA” w KATOWICACH 

 
Warunki otwierania i prowadzenia rachunku oszcz ędno ściowego „Oszcz ędne Konto” w złotych 

w ramach Umowy o Pakiet Standardowy nr …………………..    

Otwarcie rachunku 

1. Dla klientów posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych, którzy zawarli 
umowę o Pakiet Standardowy istnieje możliwość otwarcia i prowadzenia rachunku oszczędnościowego 
„Oszcz ędne Konto”  w złotych. 

2. Posiadacz ROR może otworzyć wyłącznie jeden rachunek oszczędnościowy. 

3. Rachunek  może zostać otwarty wyłącznie w placówce Banku, na podstawie pisemnej dyspozycji. 

4. Dla rachunków ROR wspólnych, rachunek oszczędnościowy jest otwierany również jako rachunek wspólny. 

Umowa, oprocentowanie, odsetki 

1. Umowa o otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego „Oszczędne Konto” zawierana jest na czas 
nieokreślony. 

2. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędne Konto” oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, której 
wysokość ustalana jest wg następujących zasad: 

1) wysokość oprocentowania uzależniona jest od wysokości salda na rachunku oszczędnościowym, wg 
stanu na koniec dnia rozliczeniowego, 

2) do rachunku ustalone są trzy progi kwotowe, 

3) wysokość oprocentowania dla każdego progu wyliczana jest w  oparciu o stopę referencyjną WIBOR 
1M, ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym poprzedzającego miesiąca kalendarzowego i obowiązującą 
przez cały miesiąc kalendarzowy, pomniejszoną o stałą w całym okresie umownym marżę Banku, w 
następujący sposób: 

  

3. Zmiana wysokości stopy referencyjnej WIBOR 1M dla kolejnych okresów następuje z pierwszym dniem 
miesiąca kalendarzowego i powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów 
procentowych z zastrzeżeniem, że wynikowa wysokość oprocentowania dla wskazanych progów nie może 
być niższa niż 0,20% dla pierwszego, 0,25% dla drugiego i 0,30% dla trzeciego progu. 

4. Odsetki umowne od środków zgromadzonych na rachunku naliczane są codziennie i dopisywane do salda 
rachunku w okresach 1-miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.  

Korzystanie z rachunku 

1. Posiadacz rachunku ROR korzystający z bankowości internetowej eBankNet może obsługiwać rachunek 
oszczędnościowy „Oszczędne Konto” za jej pośrednictwem. 

2. Posiadacz rachunku oszczędnościowego może  dokonywać bez ograniczeń wpłat i wypłat z rachunku. 

3. Jedna wypłata  z rachunku, w miesiącu kalendarzowym, niezależnie od formy tj. gotówkowo bądź 
bezgotówkowo, w Oddziale czy w systemie  bankowości elektronicznej jest bezpłatna .  

4. Za drug ą i kolejne wypłaty  dokonywane w miesiącu kalendarzowym (niezależnie od formy dokonywanej 
wypłaty tj. gotówkowo bądź bezgotówkowo, w Oddziale czy w systemie  bankowości elektronicznej) Bank 
pobiera opłatę. Opłata za drugą i kolejne wypłaty pobierana jest zbiorczo na koniec miesiąca. 

od 0,01 zł do 999,99 zł WIBOR 1M minus 0,94 p.p.   minimalne oprocentowanie 0,20% 
od 1 000,00 zł do 29 999,99 zł WIBOR 1M minus 0,74 p.p.   minimalne oprocentowanie 0,25% 
od 30 000,00 zł   WIBOR 1M minus 0,54 p.p.   minimalne oprocentowanie 0,30% 
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5. Za czynności związane z otwarciem, prowadzeniem i obsługą rachunku oszczędnościowego „Oszczędne 
Konto” Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą  „Taryfą opłat i prowizji dla klientów 
indywidualnych” 

6. Opłaty i prowizje związane z rachunkiem oszczędnościowym pobierane są z rachunku ROR Posiadacza. 

Zamkni ęcie rachunku 

1. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędne Konto” ulega automatycznemu zamknięciu w momencie 
zamknięcia rachunku ROR . 

2. Rachunek oszczędnościowy może zostać zamknięty w każdym momencie, w wyniku pisemnej dyspozycji 
Posiadacza złożonej w placówce Banku . 

3. Środki pozostające na rachunku oszczędnościowym wraz z należnymi odsetkami przypadającymi na dzień 
poprzedzający dzień zamknięcia zostaną przekazane na rachunek ROR  Posiadacza. 

4. Bank wypowie umowę rachunku oszczędnościowego „Oszczędne Konto” w przypadku wypowiedzenia 
rachunku ROR Posiadacza oraz w przypadku wycofania produktu z oferty. 

5. Umowa w zakresie rachunku oszczędnościowego ulega rozwiązaniu, gdy w ciągu dwóch lat nie dokonano 
na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku 
nie przekracza kwoty 50,00 zł.  

 
W pozostałych nieopisanych przypadkach dotyczących funkcjonowania rachunku oszczędnościowego należy 
stosować zapisy wynikające z umowy o „Pakiet Standard” oraz „Regulaminu otwierania i prowadzenia 
rachunków bankowych dla osób fizycznych”.  

 

 


