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TABELA OPROCENTOWANIA
AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN
DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
(Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.)
1. Oprocentowanie
LOKATY TERMINOWE
L.P.

Nazwa Lokaty

1.

Lokata PRZEDSIĘBIORCZA 4%

2.

3.

Lokata PRZEDSIĘBIORCZA - BIZNES

Lokata OD RĘKI BIZNES

4.

Lokata CLOUD-BIZNES

5.

Lokata Lokata PING PONG BIZNES

Okres umowny

Oprocentowanie w skali roku

1 miesiąc

4,00%/2,80%1

1 miesiąc

2,40%

2 miesiące

2,50%

3 miesiące

2,60%

6 miesięcy

2,70%

12 miesięcy

2,80%

3 miesiące

2,60%

4 miesiące

2,70%

6 miesięcy

2,80%

4 miesiące

3,00%/2,00%1

1 dzień kalendarzowy

2,50%
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2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
LOKATY TERMINOWE
Nazwa Lokaty

Lokata PRZEDSIĘBIORCZA 4%

Rodzaj stopy
procentowej

Stała

Minimalna kwota Lokaty

1000 PLN

Maksymalna
kwota Lokaty

20 000 PLN

Kapitalizacja

Na koniec Okresu umownego
1.
2.

Dodatkowe warunki

Klient ma możliwość założenia tylko jednej Lokaty PRZEDSIĘBIORCZEJ 4%.
Z Lokaty może skorzystać Klient, który do momentu poprzedzającego złożenie dyspozycji założenia Lokaty nie zawarł z Bankiem
umowy produktu finansowego prowadzonego przez Bank ani nie ulokował środków pieniężnych na rachunkach terminowych
lokat oszczędnościowych prowadzonych przez Bank.

Odsetki należne
w przypadku zerwania
Lokaty przed Okresem
umownym, na jaki
została założona

Utrata należnych odsetek

Tak – z możliwością zmiany Lokaty na nieodnawialną w dowolnym momencie Okresu umownego.
Lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres (1 miesiąc), na warunkach przewidzianych dla Lokaty STANDARDOWEJ,
zakładanej na okres 3 miesięcy, zgodnie z aktualną na dzień odnowienia Lokaty Kartą produktu Lokaty STANDARDOWEJ,
obowiązującą w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego.

Odnawialność

- za pośrednictwem strony internetowej Banku www.ideabank.pl;

Tak

- przy użyciu Bankowości Internetowej;

Tak

- za pośrednictwem Contact Center,

Tak

- przy użyciu Bankowości Telefonicznej,

Tak

- w Placówce Banku

Tak

Możliwość złożenia
Wniosku o lokatę

Termin
ważności Wniosku

14 dni

Okres
obowiązywania oferty
1

Od dnia 13 marca 2015 r. do odwołania jednak nie krócej niż do dnia 16 marca 2015 r.

Udokumentowanie przez Klienta faktu równoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej skutkuje podwyższeniem oprocentowania Lokaty od daty jej
założenia do końca Okresu umownego do wysokości wyższej stawki podanej w Wyciągu z Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat Bankowych
w dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Klient zobowiązuje się udokumentować fakt prowadzenia działalności gospodarczej poprzez
przesłanie do Banku skanu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego tę okoliczność, zgodnie z przepisami prawa, na adres e-mail: kontakt@ideabank.pl lub
kserokopii tego dokumentu na adres e-mail: kontakt@ideabank.pl lub na adres: Departament Operacji, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa. Oprocentowanie
wzrośnie w terminie 5 Dni roboczych od dnia przesłania do Banku dokumentu, o którym mowa powyżej. W przypadku nie udokumentowania przez Klienta faktu
prowadzenia działalności gospodarczej oprocentowanie będzie równe niższej stawce z Tabeli Oprocentowania i będzie przysługiwać za cały Okres umowny.
Nazwa Lokaty

Lokata PRZEDSIĘBIORCZA - BIZNES

Rodzaj stopy
procentowej

Stała

Minimalna kwota Lokaty

1000 PLN

Maksymalna
kwota Lokaty

1 000 000 PLN

Kapitalizacja

Na koniec Okresu umownego
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Odnawialność

Nie.
1. Możliwość otwarcia Lokaty pod warunkiem prowadzenia przez Bank Rachunku Rozliczeniowego na rzecz Klienta.
2. Zasilenie Lokaty musi być dokonane z Rachunku Rozliczeniowego prowadzonego przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku

Dodatkowe warunki
Odsetki należne
w przypadku Zerwania
Lokaty przed Okresem
umownym, na jaki
została założona

Utrata należnych odsetek

- za pośrednictwem strony internetowej Banku www.ideabank.pl;

Nie

- przy użyciu Bankowości Internetowej;

Nie

- za pośrednictwem Contact Center,

Tak

- przy użyciu Bankowości Telefonicznej,

Tak

- w Placówce Banku

Tak

Możliwość złożenia
Wniosku o lokatę:

Termin ważności
Wniosku

14 dni

Okres
obowiązywania oferty

Od dnia 13 marca 2015 r. do odwołania jednak nie krócej niż do dnia 16 marca 2015 r.

Nazwa Lokaty

Lokata OD RĘKI BIZNES

Rodzaj stopy
procentowej

Stała

Minimalna kwota Lokaty

10 000 PLN

Maksymalna
kwota Lokaty

1 000 000 PLN

Kapitalizacja

Na koniec Okresu umownego
1. Możliwość otwarcia Lokaty pod warunkiem prowadzenia przez Bank Rachunku Rozliczeniowego na rzecz Posiadacza rachunku.
2. Zasilenie Lokaty musi być dokonane z Rachunku Rozliczeniowego prowadzonego przez Bank na rzecz Posiadacza rachunku.

Dodatkowe warunki
Odsetki należne
w przypadku zerwania
Lokaty przed Okresem
umownym, na jaki
została założona

Utrata należnych odsetek

Odnawialność

Nie
- za pośrednictwem strony internetowej Banku www.ideabank.pl;

Tak

- przy użyciu Bankowości Internetowej;

Tak

- za pośrednictwem Contact Center,

Tak

- przy użyciu Bankowości Telefonicznej,

Tak

- w Placówce Banku

Tak

Możliwość złożenia
Wniosku o lokatę

Termin
ważności Wniosku

14 dni

Okres
obowiązywania oferty

Od dnia 05 marca 2015 r. do odwołania jednak nie krócej niż do dnia 30 maca 2015 r.
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Nazwa Lokaty

Lokata CLOUD-BIZNES

Rodzaj stopy
procentowej

Stała

Minimalna kwota Lokaty

10 000 PLN

Maksymalna
kwota Lokaty

1 000 000 PLN

Kapitalizacja

Na koniec Okresu umownego
1. Możliwość otwarcia Lokaty pod warunkiem prowadzenia przez Bank Rachunku Rozliczeniowego na rzecz Klienta.
2. Klient może posiadać w tym samym czasie jedną Lokatę.

Dodatkowe warunki
Odsetki należne
w przypadku zerwania
Lokaty przed Okresem
umownym, na jaki
została założona

Utrata należnych odsetek

Odnawialność

Nie
- za pośrednictwem strony internetowej Banku www.ideabank.pl;

Tak

- przy użyciu Bankowości Internetowej;

Tak

- za pośrednictwem Contact Center,

Tak

- przy użyciu Bankowości Telefonicznej,

Tak

- w Placówce Banku

Tak

Możliwość złożenia
Wniosku o lokatę

Termin
ważności Wniosku

14 dni

Okres
obowiązywania oferty
1

Od dnia 21 kwietnia 2015 r. do odwołania jednak nie krócej niż do dnia 23 kwietnia 2015 r.

Oprocentowanie Lokaty:
1) wynosi 3,00% w skali roku, pod warunkiem utrzymania przez Klienta na Rachunku Rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz Klienta, salda
środków w kwocie nie mniejszej niż 10 % kwoty środków zdeponowanych na rachunku Lokaty. Warunek utrzymania salda środków o którym mowa w zdaniu
poprzednim musi być spełniony w każdym dniu Okresu umownego. Środki na Rachunku Rozliczeniowym w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty środków
zdeponowanych na rachunku Lokaty, o których mowa powyżej nie mogą być w trakcie Okresu umownego jednocześnie wykorzystywane w związku z innym
produktem Banku - w tym nie mogą być przeznaczone na zasilenie Lokaty PING PONG BIZNES.
2) zostanie obniżone do wysokości 2,00% w skali roku w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem że taka wysokość
oprocentowania będzie przysługiwać klientowi za cały Okres umowny.

Nazwa Lokaty

Lokata PING PONG BIZNES

Rodzaj stopy
procentowej

Stała

Minimalna kwota Lokaty

1 000 PLN

Maksymalna
kwota Lokaty

20 000 PLN

Kapitalizacja odsetek

Na koniec Okresu umownego

Dodatkowe
warunki i informacje

Klient może posiadać jedną Lokatę PING-PONG (dalej: „Lokata”). Każdorazowo po upływie okresu umownego Lokaty Klientowi
przysługuje prawo do ponownego założenia Lokaty. Błędne złożenie wniosku o Lokatę lub zerwanie Lokaty w dniu jej założenia lub
w czasie trwania Okresu umownego nie uprawnia do ponownego złożenia wniosku o Lokatę w tym dniu. Z Lokaty może skorzystać tylko
i wyłącznie Klient, który posiada Rachunek Rozliczeniowy w Idea Bank S.A. (dalej: „Rachunek”) lub który w okresie obowiązywania
niniejszej oferty zawarł z Bankiem umowę o Rachunek Rozliczeniowy.
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W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji założenia Lokaty w danym dniu do godziny 21.00 Bank zwróci kwotę Lokaty powiększoną
o naliczone odsetki w następującym po nim dniu, nie później niż do godziny 9.00. W wypadku gdy dyspozycja założenia Lokaty zostanie
złożona w danym dniu po godzinie 21.00, zostanie ona przyjęta przez Bank do realizacji następnego dnia.
Bank nie prowadzi Lokaty wspólnej dla dwóch lub więcej Klientów.
W przypadku Lokat zakładanych przez podmioty, o których mowa poniżej, stopa oprocentowania Lokaty jest niższa o 1 punkt
procentowy w skali roku od oprocentowania prezentowanego w Tabeli Oprocentowania lub regulaminie Lokaty.
Wykaz podmiotów:
1) Banki, przedstawicielstwa banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych,
2) Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe,
3) Fundusze rynku pieniężnego - fundusze utworzone na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
4) Instytucje ubezpieczeniowe - instytucje oferujące ochronę ubezpieczeniową (produkty ubezpieczeniowe) i realizujące swoje cele
i zadania poprzez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe (zakład ubezpieczeń), funkcjonujące w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych, prowadzące działalność na podstawie ustawy z 22 maja,2003 r. o działalności ubezpieczeniowej: (i)
Fundusze emerytalne - instytucje, których przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie,
z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, działające w oparciu o ustawę
z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, (ii) Fundusze inwestycyjne - osoby prawne, określone
w Ustawie z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych,
5) Inne instytucje pośrednictwa finansowego, w szczególności:(i) przedsiębiorstwa leasingu finansowego, (ii) przedsiębiorstwa
factoringowe, (iii) domy maklerskie, (iv) instytucje typu Private Equity/Venture Capital, (v) firmy utworzone w celu sekurytyzacji
aktywów, (vi) banki w stanie upadłości, w likwidacji oraz w organizacji,
6) Pomocnicze instytucje finansowe, w szczególności: (i) giełdy papierów wartościowych, (ii) giełdy towarowe, (iii) instytucje
tworzące infrastrukturę dla funkcjonowania rynków finansowych, np. izby lub centra rozliczeniowe (np. Polcard), (iv) depozyty
papierów wartościowych (np. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA), (v) instytucje gwarancyjne (np. Bankowy Fundusz
Gwarancyjny), (vi) fundusze i fundacje finansowe (w tym: Fundusz Współpracy), (vii) towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
towarzystwa funduszy emerytalnych, (viii) instytucje zajmujące się sprzedażą ratalną, (ix) firmy zarządzające aktywami (typu
„assetmanagement”), oraz (x) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa, (xi) brokerzy, agenci i doradcy
ubezpieczeniowi oraz emerytalni, (xii) doradcy inwestycyjni, (xiv) kantory, (xv) Związek Banków Polskich.

Dodatkowe
warunki i informacje

Skutek Zerwania
Lokaty przed końcem
Okresu umownego, na
jaki została założona

Utrata należnych odsetek.
Zerwanie Lokaty przez końcem Okresu umownego skutkuje zwrotem przez bank
całości wpłaconych przez Klienta środków pieniężnych bez odsetek naliczonych w ramach Lokaty, zgodnie z Tabelą Oprocentowania.

Odnawialność

Nie
- za pośrednictwem strony internetowej Banku www.ideabank.pl;

Nie

- przy użyciu Bankowości Internetowej;

Tak

- za pośrednictwem Contact Center,

Nie

- przy użyciu Bankowości Telefonicznej,

Nie

- w Placówce Banku

Nie

Możliwość złożenia
Wniosku o lokatę

Termin
ważności Wniosku

14 dni

Okres
obowiązywania oferty

Od dnia 24 kwietnia 2015r. do odwołania jednak nie krócej niż do dnia 27 kwietnia 2015 r.

W przypadku Lokat (z wyłączeniem Lokaty PING PONG BIZNES) zakładanych przez podmioty, o których mowa poniżej, stopa oprocentowania Lokaty jest niższa o 2 punkty
procentowe w skali roku, od oprocentowania prezentowanego w Tabeli Oprocentowania lub Regulaminie Lokaty.
Wykaz podmiotów:
1) Banki, przedstawicielstwa banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych,
2) Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe,
3) Fundusze rynku pieniężnego - fundusze utworzone na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
4) Instytucje ubezpieczeniowe - instytucje oferujące ochronę ubezpieczeniową (produkty ubezpieczeniowe) i realizujące swoje cele i zadania poprzez
przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe (zakład ubezpieczeń), funkcjonujące w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, prowadzące
działalność na podstawie ustawy z 22 maja, 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej: (i) Fundusze emerytalne - instytucje, których przedmiotem działalności
jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego,
działające w oparciu o ustawę z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, (ii) Fundusze inwestycyjne - osoby prawne,
określone w Ustawie z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych,
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5) Inne instytucje pośrednictwa finansowego, w szczególności:(i) przedsiębiorstwa leasingu finansowego, (ii) przedsiębiorstwa factoringowe, (iii) domy
maklerskie, (iv) instytucje typu Private Equity/Venture Capital, (v) firmy utworzone w celu sekurytyzacji aktywów, (vi) banki w stanie upadłości, w likwidacji
oraz w organizacji,
6) Pomocnicze instytucje finansowe, w szczególności: (i) giełdy papierów wartościowych, (ii) giełdy towarowe, (iii) instytucje tworzące infrastrukturę dla
funkcjonowania rynków finansowych, np. izby lub centra rozliczeniowe (np. Polcard), (iv) depozyty papierów wartościowych (np. Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych SA), (v) instytucje gwarancyjne (np. Bankowy Fundusz Gwarancyjny), (vi) fundusze i fundacje finansowe (w tym: Fundusz Współpracy), (vii)
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa funduszy emerytalnych, (viii) instytucje zajmujące się sprzedażą ratalną, (ix) firmy zarządzające aktywami
(typu „asset-management”), oraz (x) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa, (xi) brokerzy, agenci i doradcy ubezpieczeniowi oraz emerytalni,
(xii) doradcy inwestycyjni, (xiv) kantory, (xv) Związek Banków Polskich.
Szczegółowe warunki prowadzenia Lokat zawierają Regulaminy Lokat właściwe dla danego Rachunku Lokaty Terminowej.
Depozyty gwarantowane w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR. Do obliczenia wartości euro
w złotych przyjmuje się średni kurs z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
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