
Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, 

REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).

Idea Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
www.ideabank.pl

 801 999 111
T: +48 22 101 10 10 
kontakt@ideabank.pl 

Duma Przedsiębiorcy 1/2

1606131537

Tabela oprocenTowania rachunków 
dla klientów indywidualnych, 

wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 19 kwietnia 2016 r.

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

KONTO IDEALNE

Waluta rachunku PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku 
dla Klientów, którzy przystąpili do Promocji HAPPY LIFE1 0,50%

dla pozostałych Klientów  0,00%

Kapitalizacja odsetek ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

KONTO PREMIUM

Waluta rachunku PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku 0,00%

Kapitalizacja odsetek ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

RACHUNEK  WALUTOWY

Waluta rachunku EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK

Oprocentowanie zmienne w skali roku 0,00%

Kapitalizacja odsetek ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

KONTO ZYSKOWNE (DAWNE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE)

Waluta rachunku PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku 
dla kwoty 
na rachunku:

do 10 000,00 PLN   1,30% lub 2,80%2

powyżej 10 000,00 PLN do 50 000,00 PLN 1,35% lub 2,00%2

powyżej 50 000,00 PLN do 100 000,00 PLN 1,40% lub 2,20%2

powyżej 100 000,00 PLN 1,45% lub 2,30%2

Kapitalizacja odsetek 
dla Umów zawartych do dnia 4 stycznia 2013 r. dzienna

dla Umów zawartych od dnia 5 stycznia 2013 r. ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

KONTO IDEA SAVER

Waluta rachunku PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku 
dla kwoty na rachunku:

do 10 000,00 PLN 2,50%

powyżej 10 000,00 PLN 1,50%

Kapitalizacja odsetek ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

KONTO ZOŚKA

Waluta rachunku PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku
1,50% 

 (oprocentowanie promocyjne) 3,00% 3

Kapitalizacja odsetek ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

KONTO ZOŚKA PRO

Waluta rachunku PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku  1,00 % lub 3,00 %4

Kapitalizacja odsetek ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

Niedopuszczalne saldo debetowe rachunku (dotyczy wszystkich rachunków dla klientów indywidualnych)

Odsetki od niedopuszczalnego salda debetowego 

do dnia 13 stycznia 2016 r. czterokrotność wysokości 
stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 

Od dnia 14 stycznia 2016 roku suma dwukrotności wysokości 
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 11 punktów procentowych
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1  Oprocentowanie naliczane jest przez okres jednego miesiąca kalendarzowego na rachunkach Posiadaczy Rachunków, którzy spełnili w poprzednim miesiącu 
kalendarzowym łącznie poniższe warunki:
−  przystąpili do Promocji HAPPY LIFE (Promocja) oraz na dzień weryfikacji spełnienia niniejszych warunków nie zrezygnowali z Promocji, a okres umowny 

Promocji nie zakończył się, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Promocji HAPPY LIFE;
−  osiągnęli wpływy na Konto IDEALNE w kwocie co najmniej 1000,00 PLN;
−  dokonali transakcji na kwotę co najmniej 500,00 PLN kartą płatniczą wydaną do Konta IDEALNEGO, a transakcje te zostały rozliczone w tym samym mie-

siącu kalendarzowym.
Weryfikacja spełnienia przez Posiadacza Rachunku powyższych warunków dokonywana jest cyklicznie, każdego 1. dnia kalendarzowego miesiąca za okres 
poprzedniego miesiąca kalendarzowego i od tego dnia naliczane jest wskazane oprocentowanie.  

2  Podwyższone oprocentowanie naliczane jest przez okres jednego miesiąca kalendarzowego i obowiązuje od następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu 
w którym zostały spełnione  łącznie poniższe warunki:
a)  dokonania transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego na łączną kwotę nie niższą niż 100,00 PLN oraz
b)  wpływu w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu (w tym wpłaty we wpłatomacie) na łączną kwotę nie niższą niż 1000,00 PLN.
Bank będzie dokonywał analizy transakcji, o których mowa w punkcie a i b powyżej  oraz  zmieniał na jego podstawie wysokość oprocentowania w okresach 
miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Transakcje bezgotówkowe przy użyciu karty wydanej do Rachunku Oszczędnościowo-Rozli-
czeniowego muszą zostać rozliczone (zaksięgowane) w danym miesiącu kalendarzowym.  

3  Oprocentowanie zostanie podwyższone po spełnieniu warunków zawartych w Regulaminie promocji „Konto Zośka”.
4 Wysokość oprocentowania przysługującego Posiadaczowi Rachunku dla środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędnościowym – Konto ZOŚKA PRO, Bank 

ustala na koniec każdego dnia kalendarzowego według następujących zasad:
1. oprocentowanie w wysokości 3,00% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Koncie ZOŚKA PRO o wartości do 10 razy większej niż saldo 

dostępne na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku, z zastrzeżeniem, że pozostałe środki na 
Koncie ZOŚKA PRO, które stanowią nadwyżkę ponad 10-krotność salda dostępnego na ww. Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym, oprocentowane 
będą według niższej stawki oprocentowania wynoszącej 1,00% w skali roku.

2. oprocentowanie w wysokości 1,00% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Koncie ZOŚKA PRO, w przypadku gdy:
a) Posiadacz Rachunku nie posiada w Banku Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego bądź
b) środki dostępne na Koncie ZOŚKA PRO będą większe, niż 10 krotność salda dostępnego na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym prowadzonym 

przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku.


