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Tabela oprocentowania rachunków dla spółek,
wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 15 maja 2015 r.
Rachunek Rozliczeniowy KONTO IDEALNA FIRMA
PLN

Waluta rachunku

0,00%

Oprocentowanie zmienne w skali roku

ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego

Kapitalizacja odsetek
Rachunek Rozliczeniowy KONTO FIRMA TO ZYSK
Waluta rachunku

PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku

od 1,00% do 2,50%*
ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego

Kapitalizacja odsetek
Rachunek Rozliczeniowy KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT
Waluta rachunku

PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku

0,00%
ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego

Kapitalizacja odsetek
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE – BIZNES
Waluta rachunku

PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku
Kapitalizacja odsetek

2,00%
dla Umów zawartych do 31 sierpnia 2012 r.

Dzienna

dla Umów zawartych od 1 września 2012 r.

ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego

Niedopuszczalne saldo debetowe
odsetki od niedopuszczalnego salda debetowego rachunku

czterokrotność
stopy kredytu lombardowego
Narodowego Banku Polskiego

* Bank będzie stosował od dnia aktywacji rachunku oprocentowanie w wysokości 1,00%.
Oprocentowanie rachunku :
a) zostanie podwyższone do 1,50% w przypadku wykonania i rozliczenia co miesiąc transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą, wydawaną do rachunku rozliczeniowego Konto Firma to Zysk, na łączną kwotę nie niższą niż 400,00 PLN. Bank będzie dokonywał analizy transakcji kartą i zmieniał na jej podstawie wysokość
oprocentowania w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Bank zastrzega możliwość kwartalnej zmiany wysokości stopy
oprocentowania (na koniec każdego kwartału) w trakcie obowiązywania umowy, jeżeli wystąpi zmiana stawki WIBOR o co najmniej 0,01 punktu procentowego,
b) zostanie podwyższone o 0,25% w przypadku utrzymania na rachunku średniego miesięcznego salda na poziomie minimalnym 10.000 PLN,
c) o którym mowa w pkt. b powyżej zostanie podwyższone o kolejne 0,25% w przypadku utrzymania na rachunku średniego miesięcznego salda stanowiącego
wielokrotność kwoty, o której mowa w pkt. b powyżej.
Bank będzie dokonywał analizy średniego miesięcznego salda na rachunku i zmieniał na jego podstawie wysokość oprocentowania w okresach miesięcznych, po
zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Średnie miesięczne saldo na rachunku stanowi iloraz sumy salda na rachunku na koniec każdego dnia w danym
miesiącu kalendarzowym i liczby dni w tym miesiącu kalendarzowym,
d) o którym mowa w punkcie a), b) i c) nie może przekroczyć 2,50%,
e) dla kwoty nadwyżki powyżej 1 mln PLN wyniesie 0,00%.
Analizy transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą oraz analizy średniego miesięcznego salda na rachunku o których mowa w punkcie a), b) i c), Bank dokonywał będzie
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym aktywowany został rachunek.
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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 156 803 962 zł (opłacony w całości).

