DANE ADRESOWE KLIENTA
…………………………………………
…………………………………………

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do korespondencji wysłanej do Państwa na początku września br. (pismo z dnia 09.09.2015 r.), w
której informowaliśmy o planowanym na dzień 7 listopada 2015 r. przeniesieniu obsługi Państwa lokat
terminowych do systemu informatycznego Banku Polska Kasa Opieki S.A. (dalej Bank) oraz zasadach ich obsługi,
w załączeniu przesyłamy Regulamin rachunków oszczędnościowych lokat terminowych standardowych i
rentierskich oprocentowanych według zmiennych stawek oprocentowania (dalej Regulamin).
Regulamin ten określa warunki prowadzenia lokat standardowych i lokat rentierskich, na podstawie którego
będą funkcjonowały wszystkie ww. rodzaje lokat założone po dniu 7 listopada br. w przypadku odnowienia lokat
terminowych ze zmiennym oprocentowaniem oraz lokat rentierskich z odsetkami płatnymi co 1 miesiąc i lokat
rentierskich z odsetkami płatnymi co 3 miesiące z oferty Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im.
Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (dalej SKOK KOPERNIK).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu
rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych, który również przesyłamy w załączeniu.
Jednocześnie informujemy, iż są Państwo uprawnieni do złożenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
niniejszej informacji, pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy któregokolwiek lub wszystkich
rachunków lokat terminowych ze zmiennym oprocentowaniem lub lokat rentierskich.
W przypadku złożenia wypowiedzenia jw. środki z zamykanych rachunków lokat terminowych będzie można
podjąć bezpośrednio w oddziale Banku gotówkowo lub bezgotówkowo na wskazany rachunek w dyspozycji
zgodnie z odpowiednimi regulacjami SKOK KOPERNIK.
Niezłożenie przez Państwa wypowiedzenia jw. oznacza wyrażenie zgody na dokonane zmiany, które będą
obowiązywały od dnia odnowienia lokaty.
Przypominamy, że:

1. Lokaty terminowe ze zmiennym oprocentowaniem oraz lokaty rentierskie z odsetkami płatnymi co 1
miesiąc i lokaty rentierskie z odsetkami płatnymi co 3 miesiące do końca trwania bieżącego okresu
lokaty, będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach zgodnie z odpowiednimi regulacjami SKOK
KOPERNIK.
Po zakończeniu bieżącego okresu trwania lokaty, wszystkie ww. lokaty w przypadku braku złożenia ww.
wypowiedzenia oraz niepodjęcia przez Klienta środków z lokaty (najpóźniej w następnym dniu po
zakończeniu bieżącego okresu lokaty) będą odnawiane na kolejny taki sam okres lokaty, lecz już na
zasadach określonych w obowiązujących na dzień odnowienia lokaty na kolejny okres regulacjach Banku
dla poszczególnych rodzajów ww. lokat, tj.:
a.

w przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności, Bank wypłaci:
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20% kwoty odsetek z nowego okresu lokaty, wyliczonych proporcjonalnie do czasu
utrzymania lokaty w nowym okresie, jeśli zerwanie nastąpi po miesiącu od dnia
odnowienia lokaty



0% kwoty odsetek z nowego okresu lokaty, jeśli zerwanie nastąpi w ciągu miesiąca od dnia
odnowienia lokaty;

odsetki dopisane za poprzednie okresy nie są w takim przypadku pomniejszane;
b. w przypadku lokat otwartych na okres 24 i 36 miesięcy – odsetki będą wypłacane na koniec okresu
lokaty z uwzględnieniem ich kapitalizacji za okresy roczne (procent składany);
c.

odnawiane lokaty będę oprocentowane według stawek określonych w Komunikacie w sprawie
oprocentowania depozytów i kredytów dla osób fizycznych w Banku Pekao S.A . (obowiązującym
w dniu odnowienia lokaty) dla poszczególnych rodzajów lokat;

d. odnawiane lokaty będą musiały spełniać warunek minimalnej kwoty, aby mogły być dalej
prowadzone przez Bank tj.
- 10.000 zł dla lokat rentierskich,
- 500 zł dla pozostałych rodzajów lokat.
W przypadku niespełnienia progu minimalnej kwoty lokaty, środki z zakończonej lokaty staną się
nieoprocentowanym depozytem na wyodrębnionym rachunku Banku.

2. Lokaty terminowe dzienne z IKS ze zmiennym oprocentowaniem po dniu migracji zostaną zamienione
na lokaty terminowe standardowe jednodniowe o stałym oprocentowaniu i będą prowadzone na
podstawie obowiązującego w Banku Regulaminu rachunków oszczędnościowych lokat terminowych
Banku Pekao S.A., lecz zostanie na nich utrzymana stawka oprocentowania jak na lokacie terminowej
dziennej z IKS z oferty SKOK KOPERNIK.

3. Regulacje Banku dotyczące lokat oprocentowanych według stałej stopy procentowej tj. Regulamin
rachunków oszczędnościowych lokat terminowych Banku Pekao S.A., przesłaliśmy Państwu w
załączeniu do pisma z dnia 09.09.2015 r.
Pozostałe informacje na temat procesu przeniesienia Państwa lokat do systemu informatycznego Banku Pekao
S.A., jak również informacje o pełnej ofercie Banku Pekao S.A., mogą Państwo uzyskać dzwoniąc na numer 801
365 365, 42 683 82 32 (opłaty za połączenie według cennika operatora) oraz w oddziałach Banku prowadzących
Państwa lokaty.

Z poważaniem
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Załączniki:
1. Regulamin rachunków oszczędnościowych lokat terminowych standardowych i rentierskich oprocentowanych według
zmiennych stawek oprocentowania;
2. Regulamin rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych.
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