POTWIERDZENIE OTWARCIA RACHUNKU LOKATY PERŁOWEJ
Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Perłowej („lokata”) stanowi Umowę rachunku lokaty („Umowa rachunku”)
<xxx>
Numer rachunku lokaty
zawartą pomiędzy:
Imię (imiona) i nazwisko
Imię (imiona) i nazwisko

PESEL
PESEL

zwany*/zwana*/zwani*/zwane* dalej „Posiadaczem rachunku lokaty”, w imieniu którego Umowę rachunku zawiera Pełnomocnik Pan(i)*:
Imię (imiona) i nazwisko

PESEL

a
Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł („PKO Bank Polski SA”), w imieniu
której działa
Rozpoczęcie okresu umownego:
Kwota lokaty:
Oprocentowanie w skali roku:
Odnawialność:
Nr transakcji:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

<xxx>
<xxx>
<xxx>%
NIE
<xxx>

Okres umowny lokaty:
słownie:
wg stopy:
Waluta lokaty:
Kapitalizacja odsetek:

3M
<xxx>
STAŁEJ
PLN
NIE

Rozliczenia pieniężne związane z lokatą będą przeprowadzane za pośrednictwem rachunku o nr <xxx>
.
Lokata oferowana jest Klientom:
1) nabywającym jednocześnie z otwarciem lokaty, jednostki uczestnictwa wybranego Subfunduszu PKO Portfele Inwestycyjne – sfio
prowadzone na zasadach ogólnych określonych w prospekcie Funduszu (PKO Szafirowy, PKO Rubinowy, PKO Szmaragdowy, PKO
Diamentowy) dalej „Subfundusz PKO Portfele Inwestycyjne – sfio” i będzie prowadzona jako rachunek indywidualny, albo
2) posiadającym, na moment otwarcia lokaty jednostki uczestnictwa wybranego subfunduszu PKO Portfele Inwestycyjne – sfio lub
jednostki uczestnictwa tych Subfunduszy w ramach Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego PKO Akcjomat II.
Maksymalna kwota lokaty wynosi:
1) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 – nie więcej niż wysokość środków wpłaconych na rejestr Subfunduszu PKO Portfele
Inwestycyjne – sfio,
2) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 - nie więcej niż wysokość salda zgromadzonego na rejestrach Subfunduszy PKO
Portfele Inwestycyjne – sfio lub zgromadzonego na rejestrach tych Subfunduszy w ramach WPI Akcjomat II, pomniejszonego o saldo
na posiadanych lokatach Perłowych.
Po upływie okresu umownego, środki pieniężne zgromadzone na lokacie wraz z dopisanymi odsetkami zostaną automatycznie
przekazane na rachunek, o którym mowa w pkt 1.
Wypłata środków pieniężnych z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego skutkuje rozwiązaniem Umowy rachunku bez prawa
do oprocentowania.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie rachunku zastosowanie mają postanowienia umowy rachunku, za pośrednictwem którego
przeprowadzane są rozliczenia pieniężne związane z lokatą, o którym mowa w pkt 1.

Posiadacz rachunku lokaty

* niepotrzebne skreślić

Pieczęć firmowa, pieczęć funkcyjna i podpis pracownika */ Podpis
Doradcy Bankowości Prywatnej
(w przypadku złożenia Dyspozycji w Serwisie telefonicznym
CBP/działającego w imieniu Posiadacza rachunku lokaty*)

