REGULAMIN LOKATY HORYZONT ZYSKU OFEROWANEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. (dalej „Regulamin”)

Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady oraz warunki otwarcia Lokaty Horyzont Zysku w Banku Millennium S.A., zwanym dalej „Bankiem”.
§ 1.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Lokata Horyzont Zysku – rachunek oszczędnościowej lokaty terminowej prowadzony w polskich złotych o oprocentowaniu i okresie
trwania ustalonych w Cenniku Usług – stopy procentowe (dalej „Cennik usług”),
Łączne zaangażowanie – suma środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach
technicznych, rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych i lokatach strukturyzowanych w
PLN, których posiadacz/współposiadacze są ci sami, co rachunku z którego zasilona zostanie Lokata Horyzont Zysku. Do
Łącznego zaangażowania nie są wliczane środki zgromadzone na lokatach pomostowych pod obligacje strukturyzowane w
segmencie Prestige / Bankowość Prywatna,
Saldo progowe łącznego zaangażowania – saldo Łącznego zaangażowania obliczone na koniec dnia 5 lipca 2022 r.,
Nowe środki – środki, które stanowią nadwyżkę ponad Saldo progowe łącznego zaangażowania.
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§ 2.
Lokata Horyzont Zysku może być otwarta przez klienta Banku, który:
na chwilę otwarcia Lokaty Horyzont Zysku posiada Nowe środki w wysokości nie mniejszej niż wartość określona w Cenniku
usług, oraz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, lub
2) otworzy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz wpłaci na Lokatę Horyzont Zysku Nowe środki w wysokości nie
mniejszej niż wartość określona w Cenniku usług.
Lokata Horyzont Zysku może zostać założona od dnia 6 lipca 2022 r. ze środków, które stanowią Nowe środki i które nie zostały już
wykorzystane na otwarcie innych Lokat Horyzont Zysku począwszy od dnia 6 lipca 2022 r.
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Zasady kwalifikacji środków klienta jako Nowe środki
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§ 3.
Na koniec dnia 5 lipca 2022 r. Bank ustala Saldo progowe łącznego zaangażowania każdego klienta.
W przypadku klienta, który otworzy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy po 5 lipca 2022 r., wartość Salda progowego łącznego
zaangażowania przyjmuje wartość 0 złotych.
W chwili otwarcia Lokaty Horyzont Zysku Bank ustala Łączne zaangażowanie klienta oraz wysokość Nowych środków.
§ 4.
Jeżeli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z którego zasilana jest Lokata Horyzont Zysku, jest rachunkiem indywidualnym, to
do Łącznego zaangażowania posiadacza tego rachunku będą brane pod uwagę wyłącznie jego produkty indywidualne.
Jeżeli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z którego zasilana jest Lokata Horyzont Zysku, jest rachunkiem wspólnym, to do
Łącznego zaangażowania będą brane pod uwagę wyłącznie produkty, których współposiadacze są ci sami, co rachunku z którego
zasilona zostanie Lokata Horyzont Zysku.
Warunki Lokaty Horyzont Zysku
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§ 5.
Warunki Lokaty Horyzont Zysku, takie jak: okres trwania, minimalna kwota Lokaty Horyzont Zysku oraz oprocentowanie, są
określone w Cenniku usług.
Lokata Horyzont Zysku może zostać otwarta tylko jako lokata nieodnawialna.
Dodatkowe informacje
§ 6.

Jeżeli klient Banku po 5 lipca 2022 r. zmieni relacje właścicielskie do produktów branych pod uwagę do wyliczania Łącznego
zaangażowania, Saldo progowe łącznego zaangażowania i Łączne zaangażowanie zostaną ustalone zgodnie z relacjami właścicielskimi
w momencie otwarcia Lokaty Horyzont Zysku.
§ 7.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, w tym w zakresie trybu składania przez klienta i obsługi reklamacji przez Bank,
mają zastosowanie postanowienia odpowiednio Regulaminu ogólnego świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku
Millennium S.A.
§ 8.
Regulamin obowiązuje dla Lokat Horyzont Zysku otwartych od 6 lipca 2022 r.

