Szanowni Państwo, informujemy o możliwości zapoznania się z warunkami Tabeli Oprocentowania Lokat Terminowych wydrukowanej większą
czcionką

TABELA OPROCENTOWANIA LOKAT TERMINOWYCH
dla osób fizycznych NR 4/2017 – oprocentowanie według stałej stopy procentowej w skali roku, obowiązuje od 06.03.2017 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE
Zasady prowadzenia rachunków lokat terminowych są opisane w „Regulaminie rachunków bankowych, kart debetowych oraz bankowości elektronicznej
w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” (dalej „Regulamin rachunków”).
Minimalna kwota lokat złotowych wynosi: dla Lokaty/e-Lokaty Rentierskiej 150 000 zł, dla pozostałych lokat 500 zł. Minimalna kwota lokat walutowych
wynosi 100 USD/EUR/GBP lub 1 000 CHF. Minimalna kwota lokat indywidualnie negocjowanych – zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Banku.
Dostępne okresy lokat indywidualnie negocjowanych: od 1 do 24 miesięcy i 36 miesięcy; od 1 do 365 dni (nieodnawialne, po upływie okresu lokaty środki
są przelewane na rachunek wskazany przez Klienta, nie są dostępne w Placówkach Franczyzowych).
Odsetki od wkładów na rachunkach lokat naliczane są w walucie danego rachunku i dopisywane w tej walucie do rachunku w ostatnim dniu okresu
umownego (z wyjątkiem Lokaty/e-Lokaty Rentierskiej dla której odsetki są naliczane i wypłacane miesięcznie).
Posiadacz ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć Lokatę w przypadku niezaakceptowania warunków odnowienia lokaty.
W przypadku Lokaty odnawialnej po upływie okresu umownego Lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres z oprocentowaniem równym
obowiązującej/obowiązującemu w dniu odnowienia Lokaty:
a) stopie referencyjnej NBP (dla wszystkich lokat – w tym również indywidualnie negocjowanych lokat złotowych – z wyjątkiem wskazanych w punkcie b):
− pomniejszonej o 0,50 punktu procentowego – dla lokat złotowych o okresie 1 i 2 miesiące,
− pomniejszonej o 0,25 punktu procentowego – dla lokat złotowych o okresie 3 i 4 miesiące,
− niepomniejszonej – dla lokat złotowych o okresie od 5 miesięcy do 36 miesięcy,
b) oprocentowaniu Lokaty Standardowej/standardowej oszczędnościowej lokaty terminowej w danej walucie o takim samym okresie lokowania – dla
Lokaty/e-Lokaty Rentierskiej, Lokaty Standardowej, lokat walutowych, indywidualnie negocjowanych lokat walutowych.
II. LOKATY ZŁOTOWE
Oferta
Indywidualna*

Oferta Bankowości
Osobistej Noble**

Oferta Noble
Private Banking***

Bankowość
Internetowa****

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Oferta dotyczy nowych środków tj. nadwyżki powyżej salda
środków złotowych Klienta w Getin Noble Banku SA (wg
stanu na 31.12.2016 r.); możliwość posiadania jednej
Lokaty lub jednej e-Lokaty; maks. kwota Lokaty/e-Lokaty
objętej oprocentowaniem promocyjnym 200 tys. zł;
szczegóły w regulaminie promocji „Lokata/e-Lokata na
Nowe Środki II – 14 edycja”.

-

-

-

3,00%

Lokata dostępna wyłącznie w Bankowości Mobilnej; maks.
kwota 10 000 zł; można założyć tylko 1 lokatę.

1,70%

1,80%

1,90%

1,85%

1,80%

1,90%

2,00%

1,95%

1,80%

1,90%

2,00%

1,95%
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3,40%

0,90%
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1,05%
1,25%
1,45%
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1,85%
2,05%
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3,00%
3,50%

1,00%
1,00%
1,15%
1,35%
1,55%
1,75%
1,95%
2,15%
2,60%
2,85%
3,10%
3,60%

0,95%
0,95%
1,10%
1,30%
1,50%
1,70%
1,90%
2,10%
2,55%
2,80%
3,05%
3,55%

Lokata/e-Lokata Rentierska
24 miesiące

-

2,30%

2,30%

2,30%

Lokata/e-Lokata Rentierska
36 miesięcy

-

2,40%

2,40%

2,40%

0,65%

0,65%

0,65%

0,65%

Lokata/e-Lokata
na Nowe Środki II – 14 edycja
4 miesiące
Lokata Mobilna
2 miesiące
Lokata/e-Lokata Tradycyjna
3 miesiące
Lokata/e-Lokata Tradycyjna
6 miesięcy
Lokata/e-Lokata Progresywna
12 miesięcy
1. miesiąc
2. miesiąc
3. miesiąc
4. miesiąc
5. miesiąc
6. miesiąc
skala
progresji
7. miesiąc
8. miesiąc
9. miesiąc
10. miesiąc
11. miesiąc
12. miesiąc

Lokata Standardowa
1, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 36 miesięcy

Likwidacja lokaty w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub
odnowienia skutkuje utratą odsetek, likwidacja po
pierwszym miesiącu a przed zakończeniem pierwszego
okresu
umownego
skutkuje
zastosowaniem
oprocentowania wg skali progresji za pełne miesiące
utrzymania środków w Banku, likwidacja w drugim i każdym
następnym okresie umownym w terminie późniejszym niż 1
miesiąc od odnowienia skutkuje zastosowaniem, za pełne
miesiące utrzymania środków w rozpoczętym okresie,
oprocentowania równego stawce obowiązującej w dniu
odnowienia lokaty.

Likwidacja lokaty w ciągu 12 miesięcy od jej założenia lub
odnowienia skutkuje obniżeniem oprocentowania do
wysokości 1,00%, a likwidacja w terminie późniejszym obniżeniem oprocentowania do wysokości 1,25%.Wówczas
kwota wypłaty zostaje pomniejszona o odsetki wypłacone
co miesiąc w danym okresie umownym, w którym następuje
likwidacja lokaty

* W tym dla Klientów nieposiadających żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, oferta dostępna w Placówkach Getin Banku,
w Placówkach Franczyzowych oraz Bankowości Telefonicznej.
** Oferta dla Klientów z Kontem Osobistym Noble lub Rachunkiem Osobistym Noble Bank lub na zaproszenie Banku, oferta dostępna w Placówkach
Noble Banku, w Placówkach Getin Banku oraz Bankowości Telefonicznej.
*** Oferta dla Klientów z Kontem Osobistym Noble Private Banking lub na zaproszenie Banku, oferta dostępna wyłącznie w Placówkach Noble Banku
oraz Bankowości Telefonicznej.
**** Niezależnie od posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego; e-Lokata Rentierska dostępna wyłącznie dla Oferty Bankowości Osobistej
Noble i Oferty Noble Private Banking.

III. LOKATY WALUTOWE
3 miesiące

USD

EUR

GBP

CHF

0,55%

0,55%

0,25%

0,10%

6 miesięcy

0,75%

0,75%

0,60%

0,25%

12 miesięcy

1,00%

1,00%

0,60%

0,40%

Lokaty dostępne w placówkach własnych Banku oraz
Bankowości Elektronicznej; lokata niepodjęta przez
Posiadacza w dniu zakończenia umownego okresu lokaty
jest automatycznie odnawiana bez odrębnej dyspozycji
Posiadacza
(dotyczy
również
indywidualnie
negocjowanych lokat walutowych na okresy od 1 do 24
miesięcy i 36 miesięcy).

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON
141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.411.630.419,38 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

