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Karta produktu Terminowej Lokaty Oszczędnościowej 
 

Nazwa lokaty Lokata Specjalny Procent 1) Lokata Specjalny Procent IV 1) 

Waluta PLN 

Rodzaj stopy procentowej Stała 

Kapitalizacja Na koniec okresu 

Odnawialność Nieodnawialna lub odnawialna 2) 

Skutek likwidacji Lokaty 

przed zakończeniem 

Okresu umownego 

 
Utrata należnych odsetek 

 

Termin ważności wniosku wniosek jest ważny tylko w dniu złożenia  7 dni 

 
1) „Lokata Specjalny Procent / Lokata Specjalny Procent IV” (dalej: Lokata) jest dostępna za pośrednictwem Bankowości Internetowej 

i Mobilnej w VeloBank S.A. 
  
2)   Jeżeli Posiadacz posiada Konto Oszczędnościowe w VeloBanku w tej samej relacji własności co zakładana lokata – lokata będzie 

nieodnawialna z wpływem na to Konto Oszczędnościowe, bez możliwości zmiany na odnawialną (również w trakcie trwania 
umowy). Jeżeli Posiadacz lokaty ma więcej niż jedno takie Konto Oszczędnościowe wówczas wpływ na wskazane przez 
Posiadacza Konto Oszczędnościowe. 
Jeżeli Posiadacz nie posiada Konta Oszczędnościowego w VeloBanku w tej samej relacji własności co zakładana lokata – lokata 
będzie odnawialna bez możliwości zmiany na nieodnawialną (również w trakcie trwania umowy). 
W przypadku Lokaty odnawialnej, po upływie okresu umownego, Lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres na jaki 
została założona i z oprocentowaniem w wysokości wskazanej w Tabeli Oprocentowania lokat terminowych dla osób fizycznych 
VeloBank S.A. z dnia odnowienia. 

 
Dzień odnowienia Lokaty to dzień rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego Lokaty. Kwotę odnawianej Lokaty stanowi kwota 
Lokaty z poprzedniego Okresu umownego powiększona o odsetki naliczone przez Bank za poprzedni Okres umowny. Posiadacz 
lokaty ma prawo wypowiedzieć Lokatę w przypadku niezaakceptowania warunków odnowienia lokaty – na zasadach opisanych w 
„Regulaminie rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w 
VeloBank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” (dalej „Regulamin rachunków”).  
 
 

Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w potwierdzeniu zawarcia umowy Lokaty oraz w Regulaminie 
rachunków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karta produktu Terminowej Lokaty Oszczędnościowej 
 

Nazwa lokaty Lokata Specjalny Procent EUR 1) 

Waluta EUR 

Rodzaj stopy 

procentowej 
Stała 

Kapitalizacja Na koniec okresu 

Odnawialność 

Nieodnawialna lub odnawialna 2), 
z możliwością zmiany lokaty na odnawialną/nieodnawialną  

w dowolnym momencie Okresu umownego  

 

Skutek likwidacji Lokaty 

przed zakończeniem 

Okresu umownego 

 
Utrata należnych odsetek 

 

Termin ważności 

wniosku 
7 dni 

 
1) „Lokata Specjalny Procent EUR” (dalej: Lokata) jest dostępna za pośrednictwem Bankowości Internetowej i Mobilnej w VeloBank 

S.A. 
  
2)    W trakcie zakładania Lokaty Posiadacz ma możliwość wyboru, czy Lokata będzie odnawialna czy nieodnawialna. 

Po założeniu Lokaty Posiadacz w terminie do dnia poprzedzającego ostatni dzień Okresu umownego ma możliwość zmiany 
parametru Lokaty dotyczącego odnawialności: 
- za pośrednictwem systemu Bankowości Internetowej (w zakładce „Szczegóły lokaty”), dostępnej pod adresem www.velobank.pl, 
- za pośrednictwem Infolinii (Contact Center pod numerem telefonu: +48 664 919 797), 
- w dowolnej Placówce Banku, 
- w dowolnej Placówce Franczyzowej. 
W ramach zmiany parametru odnawialności Posiadacz ma możliwość: 
- wybrać opcję Lokaty nieodnawialnej i wskazać/zmienić numer rachunku w VeloBanku do zwrotu środków (kapitału i odsetek) z 
Lokaty po upływie terminu na jaki została założona, lub  
- wybrać opcję Lokaty odnawialnej. 
 
W przypadku Lokaty odnawialnej, po upływie okresu umownego, Lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres na jaki 
została założona i z oprocentowaniem w wysokości wskazanej w Tabeli Oprocentowania lokat terminowych dla osób fizycznych 
VeloBank S.A. z dnia odnowienia. 
W przypadku Lokaty nieodnawialnej Bank przekaże należne środki wraz z odsetkami na rachunek bankowy, którego właścicielem 
jest Posiadacz, podany przez Posiadacza jako rachunek do zwrotu środków. 

 
W  przypadku  Lokat  walutowych  polecenie  przelewu  w  walucie  obcej  może  być  dokonane wyłącznie na rachunek prowadzony 
w Banku. 
W przypadku likwidacji Lokaty na rachunek prowadzony w PLN w VeloBank S.A., Bank automatycznie dokona przewalutowania 
środków zgodnie z Tabelą kursów walut aktualną na dzień złożenia wniosku o likwidacji Lokaty. 

 
Dzień odnowienia Lokaty to dzień rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego Lokaty. Kwotę odnawianej Lokaty stanowi kwota 
Lokaty z poprzedniego Okresu umownego powiększona o odsetki naliczone przez Bank za poprzedni Okres umowny. Posiadacz 
lokaty ma prawo wypowiedzieć Lokatę w przypadku niezaakceptowania warunków odnowienia lokaty – na zasadach opisanych w 
„Regulaminie rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w 
VeloBank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” (dalej „Regulamin rachunków”).  
 

Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w potwierdzeniu zawarcia umowy Lokaty oraz w Regulaminie 
rachunków. 
 
 

 
 


