Karta produktu Terminowej Lokaty Oszczędnościowej
e-Lokata Tradycyjna*
(obowiązuje od dnia 18.03.2019 r.)

Nazwa lokaty
Waluta

PLN

Minimalna kwota lokaty

500 PLN

Maksymalna kwota lokaty

Bez ograniczeń

Okres lokaty

2, 3, 4, 6 – miesięcy **

Rodzaj stopy procentowej

Oprocentowanie w skali roku

Kapitalizacja
Odnawialność
Skutki likwidacji Lokaty przed
zakończeniem Okresu umownego

Stała
Okres

Oprocentowanie

2 miesiące

1,60%

3 miesiące

1,55%

4 miesiące

1,55%

6 miesięcy

1,65%
Na koniec okresu

Nieodnawialna lub odnawialna,
z możliwością zmiany lokaty na odnawialną/nieodnawialną
w terminie do dnia poprzedzającego ostatni dzień Okresu umownego***
Utrata należnych odsetek

Termin ważności wniosku
*
−
−
−

7 dni

„e-Lokata Tradycyjna” (dalej: Lokata) jest dostępna:
za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Bankowości Mobilnej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A.,
w Placówkach Dystrybutora Banku: Open Finance S.A.,
drogą internetową za pośrednictwem witryny internetowej www.getinbank.pl.
Dla uczestników Promocji „Konto Swobodne Plus”, „Konto Optymalne Plus” za spełnienie warunków Promocji, zgodnie z Regulaminem
odpowiednio: „Promocji Konto Swobodne Plus”, „Promocji Konto Optymalne Plus” Bank udostępnił za pośrednictwem Bankowości Internetowej
„e-Lokatę Tradycyjną” w wariancie „Plus”, stanowiącą wariant znajdującej się w regularnej ofercie Banku „e-Lokaty Tradycyjnej” z podwyższonym
oprocentowaniem w pierwszym Okresie umownym o 0,1 p.p.
Założenie „e-Lokaty Tradycyjnej” w wariancie „Plus” nie jest możliwe w Placówkach Dystrybutora Banku.

** Okres trwania Lokaty wybiera Posiadacz w trakcie składania wniosku o założenie Lokaty.
***

W przypadku gdy Posiadacz Lokaty posiada w Banku rachunek płatniczy – rachunek oszczędnościowy lub rachunek oszczędnościoworozliczeniowy Lokata jest domyślnie zakładana jako lokata nieodnawialna, a środki (kapitał i odsetki) zostaną przekazane na wskazany przez
Posiadacza rachunek (prowadzony w Banku w tej samej relacji własności co zakładana Lokata).
Lokata jest automatycznie zakładana jako lokata odnawialna w przypadku gdy Posiadacz Lokaty nie posiada w Banku rachunku
oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz w przypadku zakładania Lokaty w Placówkach Dystrybutora Banku.
Po upływie Okresu umownego Lokata 2-miesięczna, 3-miesięczna oraz 6-miesięczna jest automatycznie odnawiana na taki sam okres na jaki
została założona i z oprocentowaniem w wysokości obowiązującej w dniu odnowienia: stopy referencyjnej NBP (Lokata 6-miesieczna) lub stopy
referencyjnej NBP pomniejszonej o 0,25 p.p. (Lokata 3-miesięczna) lub stopy referencyjnej NBP pomniejszonej o 0,50 p.p. (Lokata 2-miesięczna).
Po upływie Okresu umownego Lokata 4-miesięczna jest automatycznie odnawiana na taki sam okres na jaki została założona i z oprocentowaniem
obowiązującym w dniu odnowienia Lokaty. Dzień odnowienia Lokaty to dzień rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego Lokaty. Kwotę odnawianej
Lokaty stanowi kwota Lokaty z poprzedniego Okresu umownego powiększona o odsetki naliczone przez Bank za poprzedni Okres umowny. Po
założeniu Lokaty Posiadacz w terminie do dnia poprzedzającego ostatni dzień Okresu umownego ma możliwość zmiany parametru Lokaty
dotyczącego odnawialności (w tym numeru rachunku do zwrotu środków lub środków wraz z odsetkami) w zakładce „Szczegóły lokaty” w
Bankowości Internetowej dostępnej pod adresem www.getinbank.pl oraz za pośrednictwem Contact Center pod numerem telefonu: 197 97.
Posiadacz Lokaty ma prawo wypowiedzieć Lokatę w przypadku niezaakceptowania warunków odnowienia Lokaty – na zasadach opisanych w
„Regulaminie rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w Getin Noble Bank
S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” (dalej „Regulamin rachunków”).

W przypadku zawarcia Umowy poprzez witrynę www.getinbank.pl lub poprzez Bankowość Internetową, (dotyczy Klienta, który posiada wyłącznie
lokaty założone poprzez witrynę www.getinbank i/lub Bankowość Internetową, jeżeli umowa o Bankowość Internetową została zawarta drogą
elektroniczną) do założenia Lokaty dochodzi warunkowo w momencie złożenia Dyspozycji założenia Lokaty, pod warunkiem wpływu w okresie
ważności Dyspozycji założenia Lokaty na wskazany przez Bank numer rachunku bankowego środków przeznaczonych na założenie Lokaty z
rachunku, którego posiadaczem jest Klient.
Bank zastrzega sobie prawo niezałożenia Lokaty oraz zwrotu środków na rachunek, z którego środki wpłynęły do Banku, w następujących
przypadkach:

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 2.851.630.418,91 złotych (wpłacony w całości). Infolinia: 197 97. Opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora.

a)
b)
c)
d)

gdy kwota środków przekazanych na założenie Lokaty jest niezgodna z kwotą określoną w Dyspozycji założenia Lokaty,
gdy środki przeznaczone na założenie Lokaty zostały przekazane na rachunek inny niż wskazany przez Bank,
gdy środki przeznaczone na założenie Lokaty wpłynęły do Banku po upływie okresu ważności Dyspozycji założenia Lokaty,
gdy środki przeznaczone na założenie Lokaty wpłynęły do Banku z rachunku, którego właścicielem nie jest Klient – gdy dane osobowe Płatnika
(imię, nazwiska oraz adres) są niezgodne z danymi Odbiorcy (Posiadacza Lokaty).

Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w potwierdzeniu zawarcia umowy Lokaty oraz w Regulaminie rachunków.

