SZANOWNI PA STWO,
informujemy o mo liwo ci zapoznania si z warunkami Tabeli Oprocentowania Lokat Terminowych
wydrukowanej wi ksz czcionk .

Tabela Oprocentowania Lokat Terminowych
dla osób fizycznych NR 1/2022 – oprocentowanie według stałej stopy procentowej w skali roku, obowi zuje od
17.01.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE
Zasady prowadzenia rachunków lokat terminowych s opisane w „Regulaminie rachunków bankowych, kart
debetowych oraz usługi bankowo ci elektronicznej i usługi bankowo ci telefonicznej w Getin Noble Bank S.A.
dla osób fizycznych nieprowadz cych działalno ci gospodarczej” (dalej „Regulamin rachunków”).
Posiadacz ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzie Lokat w przypadku niezaakceptowania warunków
odnowienia lokaty.
Odsetki od Lokaty s naliczane i dopisywane do Lokaty w walucie tej Lokaty w ostatnim dniu Okresu umownego
(z wyj tkiem Lokaty Rentierskiej, dla której odsetki s naliczane i wypłacane miesi cznie).

II. LOKATY ZŁOTOWE
Stawki obowi zuj w ramach Oferty Indywidualnej, Bankowo ci Osobistej Noble, Noble Private Banking,
Bankowo ci Internetowej, Bankowo ci Mobilnej oraz w ramach Usługi bankowo ci telefonicznej. Minimalna
kwota lokat złotowych 500 PLN, z wyj tkiem Lokaty Rentierskiej. Stawki oprocentowania obowi zuj dla
pierwszego Okresu umownego. Je li lokata jest odnawialna, po odnowieniu obowi zuj stawki oprocentowania
podane w pkt IV Tabeli.
Nazwa lokaty

Okres

Oprocentowanie

Lokata
Mobilna Na
Start

2 miesi ce

2,00%

Lokata
Mobilna

2 miesi ce

0,30%

3 miesi ce

1,00%

6 miesi cy

1,50%

12 miesi cy

2,00%

15 miesi cy

2,50%

2 miesi ce

0,30%

3 miesi ce

0,30%

6 miesi cy

0,50%

12 miesi cy

0,80%

Lokata
na Nowe
rodki edycja nr
1/2022

Lokata
Tradycyjna

Pozostałe informacje
Oferta dost pna wył cznie dla Klienta aktywuj cego
pierwszy profil w Bankowo ci Mobilnej (tj. profil
dotychczas nieaktywowany w Bankowo ci Mobilnej), który
jednocze nie ma udzielone albo udzieli Bankowi
wymaganych Zgód marketingowych*. Lokat mo na
zało y tylko raz w ci gu 30 dni od dnia aktywacji
Bankowo ci Mobilnej. Maksymalna kwota 10 000 PLN.
Lokata dost pna wył cznie w Bankowo ci Mobilnej.
Maksymalna kwota 10 000 PLN. Mo na posiada tylko
1 aktywn Lokat Mobiln lub Lokat Mobiln Na Start.
Oferta dotyczy nowych rodków tj. nadwy ki powy ej
salda rodków złotowych Klienta w Getin Noble Banku SA
w stosunku do dnia badania przy jednoczesnym
posiadaniu
wymaganych
Zgód
marketingowych.
Mo liwo
posiadania 5 Lokat w ka dym Okresie
umownym. Maks. kwota Lokaty obj tej oprocentowaniem
promocyjnym 180 000 PLN. Szczegóły w Regulaminie
Promocji „Lokata na Nowe rodki - edycja nr 1/2022”

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzib przy Rondzie Ignacego Daszy skiego 2 C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi biorców
Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 0000304735 przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
S dowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysoko kapitału zakładowego wynosi 2.851.630.418,91 złotych (wpłacony w cało ci). Infolinia:
+48 664 919 797. Koszt poł czenia zgodny ze stawk operatora.

18 miesi cy

1,50%

24 miesi ce

2,00%

Lokata
Rentierska

Lokata nieodnawialna dost pna wył cznie dla Klientów z
Kontem Osobistym Noble lub Rachunkiem Osobistym
Noble Bank lub z Kontem Osobistym Noble Private
Banking.
Kwota min. 150 000 PLN. Likwidacja lokaty skutkuje
obni eniem oprocentowania do 0,10% – kwota wypłaty
zostaje pomniejszona o odsetki ju wypłacone.

* Zgody marketingowe oznaczaj ł cznie: 1) zgod Uczestnika na u ycie przez Bank telekomunikacyjnych
urz dze ko cowych oraz automatycznych systemów wywołuj cych dla celów marketingu bezpo redniego, o
której mowa w art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz 2) zgod Uczestnika na otrzymywanie od Banku
informacji handlowych drog elektroniczn , o której mowa w art. 10 ustawy o wiadczeniu usług drog
elektroniczn oraz 3) równocze nie mo liwo prowadzenia marketingu (zgoda na marketing, o której mowa
w art. 6 u.1 lit. a) RODO lub prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, o którym mowa w art. 6
u.1 lit. f) RODO).

III. LOKATY WALUTOWE
Minimalna kwota lokat walutowych wynosi 100 USD/EUR/GBP lub 1 000 CHF.
Lokaty Walutowe dost pne w Placówkach Banku, Placówkach Franczyzowych (wył cznie w formie
bezgotówkowej) oraz w ramach Usługi bankowo ci elektronicznej i Usługi bankowo ci telefonicznej. Lokata
Powitalna II dost pna wył cznie w Placówkach Banku, Placówkach Franczyzowych (wył cznie w formie
bezgotówkowej) i Contact Center.
Stawki oprocentowania obowi zuj dla pierwszego Okresu umownego. Je li lokata jest odnawialna, po
odnowieniu obowi zuj stawki oprocentowania podane w pkt IV Tabeli.
Nazwa
lokaty

Okres

USD

EUR

GBP

CHF

-

-

-

-

Lokata
Powitalna 6 miesi cy
II –
edycja nr 12 miesi cy
5/2021

-

3 miesi ce
Lokata
6 miesi cy
Walutowa
12 miesi cy

0,10%

0,10%

0,05%

0,01%

0,20%

0,20%

0,05%

0,01%

0,30%

0,30%

0,05%

0,01%

-

0,30%

0,40%

Lokata dost pna wył cznie dla Klientów,
którzy na 25.11.2021 r. nie posiadali
aktywnej lokaty walutowej w EUR.
Maksymalna kwota lokaty 100 000 EUR.
Lokata dost pna od 1.12.2021 r. do
28.02.2022 r. (wł cznie).

IV. OPROCENTOWANIE LOKAT ODNAWIAJ CYCH SI
Oprocentowanie lokat po odnowieniu – obowi zuje dla lokat odnawiaj cych si od 30.09.2021 r., zakładanych
od 18.01.2016 r., o ile Umowa lokaty nie stanowi inaczej.
LOKATY ZŁOTOWE
Nazwa lokaty
Lokata na Nowe rodki, Tradycyjna,
Mobilna, Mobilna Na Start, Rentierska, i
pozostałe lokaty niewymienione w
Wykazie lokat wycofanych, w tym równie
lokaty indywidualnie negocjowane
Lokata/e-Lokata Rentierska (zało ona do
01.12.2019)
Lokata/e-Lokata Tradycyjna

Okres

Oprocentowanie

1 dzie - 36 miesi cy

0,15%

1-36 miesi cy

0,15%

4 miesi ce

0,15%

Oprocentowanie lokat po odnowieniu – obowi zuje dla lokat odnawiaj cych si od 30.09.2021 r., zakładanych
od 18.01.2016 r., o ile Umowa lokaty nie stanowi inaczej.
LOKATY WALUTOWE
Nazwa lokaty
Lokata Walutowa, Lokata Powitalna II,
indywidualnie
negocjowana
lokata
walutowa

Okres

Waluta i oprocentowanie
USD
EUR
GBP
CHF

3 miesi ce

0,10%

0,10%

0,05%

0,01%

6 miesi cy

0,20%

0,20%

0,05%

0,01%

12 miesi cy

0,30%

0,30%

0,05%

0,01%

