TABELA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
OBOWIĄZUJE OD 28 STYCZNIA 2020 r.

Oprocentowanie
Stawki podane w skali roku (roczna stopa procentowa)

Termin

3 miesiące

6 miesięcy

Lokata
standardowa
(oprocentowanie
stałe)

1,00%

2,00%

12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy 60 miesięcy

2,20%

2,30%

2,60%

2,70%

3,00%

Postanowienia szczegółowe
•

Warunki lokaty standardowej
• Minimalna kwota lokaty standardowej to 5.000 zł.
• Maksymalna kwota lokaty standardowej to 50.000 zł.
• Maksymalne saldo na wszystkich lokatach jednego Klienta to 400.000 zł.
• Kwoty maksymalne mogą zostać przekroczona w przypadku automatycznego odnowienia lokaty wraz z
odsetkami.

•

Zasady naliczania odsetek
•
Odsetki oblicza się za faktyczną liczbę dni kalendarzowych przyjmując, że rok liczy 360 dni.
•
Odsetki liczone są od dnia wpływu środków (kwoty lokaty) do Banku do ostatniego dnia okresu trwania
lokaty (włącznie) i podlegają doliczeniu do kwoty lokaty po zakończeniu okresu jej obowiązywania.
•
Od naliczonych odsetek Bank oblicza i odprowadza należny podatek zgodnie z przepisami prawa
podatkowego obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego.
•
W przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu umownego trwania lokaty odsetki od kwoty lokaty
nie są naliczane.

•

Automatyczne odnowienie
• W przypadku wyboru przez Posiadacza rachunku opcji automatycznego odnawiania lokaty, następuje jej
automatyczne odnowienie na kolejny, taki sam okres czasu, na standardowych warunkach
obowiązujących w Banku w dniu odnowienia lokaty dla tego samego okresu i kwoty lokaty wraz z
odsetkami naliczonymi przed odnowieniem.
• W przypadku automatycznego odnowienia lokaty bank powiększy oprocentowanie po odnowieniu o
bonus w wysokości +0,1%.
• W każdym momencie po automatycznym odnowieniu lokatę można zerwać bez utraty odsetek
naliczonych przed jej odnowieniem.

•

Ochronę środków na rachunku Posiadacza rachunku lokaty gwarantuje Fundusz Gwarancyjny Estonii Tagatisfond
na zasadach określonych w Arkuszu Informacyjnym dla Deponenta.
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