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KARTA PRODUKTU LOKATA HIGH FIVE
Nazwa lokaty

Lokata HIGH FIVE*

Waluta

PLN

Minimalna kwota lokaty

1000 PLN

Maksymalna
kwota lokaty

1 000 000 PLN

Okres lokaty

12 miesięcy

Rodzaj stopy
procentowej

Zmienna

Oprocentowanie
w skali roku**

4,00%

Stałe od rozpoczęcia Okresu umownego
do dnia 05.01.2015 r.

Wartości średniego oprocentowania
pięciu najlepiej oprocentowanych lokat 12 miesięcznych,
według Rankingu „Najlepsze lokaty na 12 miesięcy
dla kwoty 1000 zł i bez dodatkowych warunków”
tworzonego przez portal Money.pl
prezentowanego na stronie internetowej www.money.pl*

Zmienne od dnia 06.01.2015 r.
do końca Okresu umownego
z zastrzeżeniem, iż oprocentowanie aktualizowane jest
z częstotliwością miesięczną
każdego 6 kalendarzowego dnia miesiąca.

Kapitalizacja

Na koniec okresu
Depozyty gwarantowane w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR***

Gwarancja kapitału

Tak ****,
z możliwością zmiany Lokaty na nieodnawialną w dowolnym momencie Okresu umownego

Odnawialność
Skutek zerwania lokaty
przed upływem okresu,
na jaki została założona

Utrata należnych odsetek

Termin ważności wniosku

14 dni

*	Oferta Lokaty HIGH FIVE („Lokata”) jest ważna w od dnia 03 grudnia 2014 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 04 grudnia2014 r. Jest to okres ważności
oferty, w którym mogą być składane Wnioski o założenie Lokaty.
** 	Oprocentowanie zmienne aktualizowane jest 6 dnia każdego miesiąca na aktualnego (na dzień aktualizacji oprocentowania) rankingu „Najlepsze lokaty na 12 miesięcy dla kwoty 1000 zł i bez dodatkowych warunków” tworzonego przez portal Money.pl, prezentującego najlepiej oprocentowane lokaty 12 miesięczne oferowane
przez banki. Oprocentowanie obowiązuje od 6 kalendarzowego dnia miesiąca do 5 kalendarzowego dnia kolejnego miesiąca. Bank wylicza średnie oprocentowanie
Lokaty HIGH FIVE ujmując pięć najlepiej oprocentowanych lokat 12 miesięcznych według rankingu „Najlepsze lokaty na 12 miesięcy dla kwoty 1000 zł i bez dodatkowych warunków” tworzonego przez portal Money.pl z wyłączeniem Lokat oferowanych przez Bank, oraz drugiej i kolejnych lokat oferowanych przez ten sam
banki lub banki z jednej grupy kapitałowej – wówczas do obliczenia średniego oprocentowania wliczana jest jedna, najwyżej oprocentowana lokata 12 miesięczna
z rankingu. Oprocentowanie Lokaty HIGH FIVE obowiązujące w danym okresie będzie prezentowane na stronie www.ideabank.pl
** Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się średni kurs z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
*** Lokata HIGH FIVE jest automatycznie odnawiana na taki sam okres (12 miesięcy), na warunkach przewidzianych dla Lokaty STANDARDOWEJ, zakładanej na okres
12 miesięcy, zgodnie z aktualną na dzień odnowienia Lokaty Kartą produktu Lokaty STANDARDOWEJ dostępną na stronie internetowej www.ideabank.pl, obowiązującą w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego.
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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 135 622 194 zł (opłacony w całości).

