Tabela oprocentowania Kont Osobistych oraz Kont Oszczędnościowych
dla Klientów Indywidualnych w Getin Noble Bank S.A.
Obowiązuje od 1 września 2016 r.

1. Oprocentowanie Kont Osobistych
Rachunek Osobisty Noble Bank

WIBOR O/N*

(Umowy zawarte do dnia 31 lipca 2015 r.)

Konto Osobiste Noble

0%

(Umowy zawarte od dnia 1 sierpnia 2015 r.)

Konto Osobiste Noble Private Banking

0%

* Oprocentowanie naliczane tylko w dni robocze. Przyjmuje się wartość Wibor z poprzedniego dnia roboczego.

Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe Noble w PLN wycofane z oferty
Saldo rachunku na koniec dnia
Oprocentowanie

do 200 tys.

od 200 tys.

od 500 tys.

od 1 MLN

od 5 MLN

0,8%

1,0%

1,1%

1,2%

1,3%

Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe Noble wycofane z oferty
Waluta

EUR

USD

GBP

CHF

Oprocentowanie

0,5%

0,2%

0,25%

0,1%

Pozostałe Konta Osobiste w tym wycofane z oferty
Waluta

PLN

EUR

USD

GBP

CHF

Oprocentowanie

0%

0%

0%

0%

0%

2. Oprocentowanie Kont Oszczędnościowych w PLN
Oprocentowanie podstawowe*

Oprocentowanie premiowe**

(w skali roku)

(w skali roku)

Do 50 000 PLN

1,00%

1,25%

nadwyżka ponad 50 000 PLN do 100 000 PLN

1,10%

1,35%

nadwyżka ponad 100 000 PLN do 500 000 PLN

1,20%

1,45%

nadwyżka ponad 500 000 PLN

1,40%

1,65%

Saldo Konta Oszczędnościowego

* Oprocentowanie podstawowe w wysokości podanej w powyższej tabeli jest stosowane dla wszystkich Kont Oszczędnościowych, w tym promocyjnie
w przypadku, gdy oprocentowanie podane w umowach Kont Oszczędnościowych jest niższe.
** Oprocentowanie premiowe dla posiadaczy Kont Oszczędnościowych którzy w danym miesiącu spełnią jednocześnie warunki: wpływ w formie
przelewu przychodzącego na Rachunek Osobisty Noble Bank lub Konto Osobiste Noble, Konto Osobiste Noble Private Banking, Konto Getin Up,
Konto Słoneczne, Konto Uniwersalne Plus (dalej Konto Osobiste) z innych banków lub z rachunków firmowych prowadzonych przez Bank w łącznej
kwocie minimum 1000 zł, dokonanie transakcji bezgotówkowych wszystkimi kartami debetowymi wydanymi do wyżej wymienionego Konta Osobistego
na kwotę min. 300 zł, wyrażone zgody marketingowe na ostatni dzień roboczy miesiąca przez posiadacza lub w przypadku Konta Osobistego
wspólnego przez co najmniej jednego ze współposiadaczy, w tym na otrzymywanie informacji marketingowej drogą elektroniczną (e-mail) oraz na
otrzymywanie informacji marketingowych w formie SMS oraz podanie przez tego samego Posiadacza aktualnego adresu poczty elektronicznej (email) i numeru telefonu komórkowego do otrzymywania informacji marketingowych w formie SMS. Odsetki premiowe naliczane są do 15 dnia miesiąca
kalendarzowego po miesiącu, w którym zostały spełnione powyższe warunki. Oprocentowanie premiowe nie dotyczy Konta Oszczędnościowego
Skarbonka.

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.

3. Oprocentowanie Kont Oszczędnościowych w promocji „Nawet 4% na Koncie Oszczędnościowym”
Saldo Konta Oszczędnościowego
do 10 000 PLN

Oprocentowanie premiowe*
4,00%

* Oprocentowanie premiowe dla posiadaczy Kont Oszczędnościowych (z wyłączeniem Celowego Konta Oszczędnościowego i Konta
Oszczędnościowego Skarbonka) , którzy w danym miesiącu spełnią jednocześnie warunki: wpływ w formie przelewu przychodzącego na Rachunek
Osobisty Noble Bank lub Konto Osobiste Noble lub Konto Osobiste Noble Private Banking lub Konto Getin Up, Słoneczne, Uniwersalne Plus (dalej
Konto Osobiste) z innych banków lub z rachunków firmowych prowadzonych przez Bank w łącznej kwocie minimum 1000 zł, dokonanie transakcji
bezgotówkowych wszystkimi kartami debetowymi wydanymi do wyżej wymienionego Konta Osobistego na kwotę min. 300 zł, wyrażone zgody
marketingowe na ostatni dzień roboczy miesiąca przez posiadacza lub w przypadku Konta Osobistego wspólnego przez co najmniej jednego ze
współposiadaczy, w tym na otrzymywanie informacji marketingowej drogą elektroniczną (e-mail) oraz na otrzymywanie informacji marketingowych w
formie SMS oraz podanie przez tego samego Posiadacza aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) i numeru telefonu komórkowego do
otrzymywania informacji marketingowych w formie SMS. Warunkiem uzyskania premiowego oprocentowania jest posiadanie na ostatni dzień miesiąca
wyłącznie jednego Konta Oszczędnościowego w tej samej relacji co Konto Osobiste. Odsetki premiowe naliczane są do 15 dnia miesiąca
kalendarzowego po miesiącu, w którym zostały spełnione powyższe warunki. Promocją „Nawet 4% na Koncie Oszczędnościowym” są objęci wyłącznie
Klienci, którzy otworzyli Konto Oszczędnościowe do 31.12.2015 r. Gwarancja oprocentowania 4,00% w skali roku do 10 tys. PLN włącznie do końca
2016 r. Oprocentowanie salda powyżej 10 tys. PLN jest zgodne z stawkami wskazanymi w pkt. 2 niniejszej Tabeli Oprocentowania.

4. Oprocentowanie podstawowe Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE)
IKE zakładane przed 02.01.2014 r.
IKE zakładane od 02.01.2014 r.

WIBOR 3M
Stopa referencyjna NBP

Odsetki od Niedopuszczalnego salda debetowego są równe czterokrotności stopy lombardowej NBP, z zastrzeżeniem że ustalone w ten sposób
oprocentowanie nie przekroczy wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w Kodeksie Cywilnym.
Stawki zawarte w niniejszej tabeli zawierają oprocentowanie wyrażone w skali roku.

