Warszawa, 28 kwietnia 2020 r.

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW
dla klientów indywidualnych (Tabela)

W związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 18 marca 2020 r. stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) o 0,50 punktu procentowego Bank podjął decyzję o obniżeniu oprocentowania
dla rachunków oszczędnościowych.
Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. dla rachunków otwartych przed 1 maja 2020 r. a z dniem 1 maja dla nowo otwieranych rachunków. Podstawą prawną wprowadzania zmiany są zapisy § 68 ust. 11
lit. c Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank SA dla klientów indywidualnych
(Regulamin). Uprawniają one Bank do obniżenia oprocentowania dla rachunków ze zmienną stopą procentową w trakcie trwania Umowy, o ile nastąpi zmiana którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych
Narodowego Banku Polskiego o co najmniej 0,1 punktu procentowego. W związku z powyższym w Tabeli Oprocentowania rachunków wprowadzono wskazane poniżej zmiany.
Dodatkowo w Tabeli wprowadza się zmiany o charakterze redakcyjnym, w tym wynikające z konieczności doprecyzowania wybranych postanowień (zgodnie z zapisem w § 74 ust. 1 lit. f Regulaminu).

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE w aktualnej ofercie
DOTYCHCZASOWY ZAPIS
NIEDOPUSZCZALNE SALDO DEBETOWE (dotyczy wszystkich rachunków dla
klientów indywidualnych)
nie dotyczy

ZMIENIONY ZAPIS
NIEDOPUSZCZALNE SALDO DEBETOWE

1

1

Prezentowana stawka dotyczy wszystkich rachunków znajdujących się
w aktualnej ofercie, jak i tych wycofanych z oferty.

ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA ZMIAN
Przeniesienie zapisu z końcowej części Tabeli i dodanie
przypisu.
Zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f Regulaminu.

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE w aktualnej ofercie
DOTYCHCZASOWY ZAPIS

ZMIENIONY ZAPIS

Zmiana stawki oprocentowania.
Zmiana na podstawie § 68 ust. 11 lit. c Regulaminu.

KONTO IDEALNIE PROSTE - Oprocentowanie zmienne w skali roku
1,10%

ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA ZMIAN

0,30%
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RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE wycofane z oferty (tylko w obsłudze)
DOTYCHCZASOWY ZAPIS

ZMIENIONY ZAPIS

ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA ZMIAN
Usunięcie fragmentu zapisu.
Zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f Regulaminu.

KONTO IDEALNE PRIME – szczegóły (opis w nawiasie)
Konto Idealne Prime (dawniej Konta prowadzone w ramach oddziału Lion’s Bank Konto Idealne Prime (dawniej Konta prowadzone w ramach oddziału
o nazwie: Lion’s Prime, Rentier, Essential, Concierge, Roar, Future, Individual, Lion’s Bank o nazwie: Lion’s Prime, Rentier, Essential, Concierge, Roar,
których cyfra siódma, ósma, dziewiąta i dziesiąta w numerze rachunku są Future, Individual)
następujące: 1024)

Usunięcie fragmentu zapisu.
Zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f Regulaminu.

KONTO WALUTOWE – szczegóły (opis w nawiasie)
Konto Walutowe (dawniej Konta prowadzone w ramach oddziału Lion’s Bank o Konto Walutowe (dawniej Konta prowadzone w ramach oddziału Lion’s
nazwie: Konto Lion’s World Currency, których cyfra siódma, ósma, dziewiąta i Bank o nazwie: Konto Lion’s World Currency)
dziesiąta w numerze rachunku są następujące: 1024)

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE wycofane z oferty (tylko w obsłudze)
DOTYCHCZASOWY ZAPIS

ZMIENIONY ZAPIS

ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA ZMIAN
Usunięcie fragmentu zapisu.
Zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f Regulaminu.

KONTO IDEALNE PRESTIGE – szczegóły (opis w nawiasie)
Konto Idealne Prestige (dawniej Konto prowadzone w ramach oddziału Lion’s Konto Idealne Prestige (dawniej Konto prowadzone w ramach oddziału Lion’s
Bank o nazwie: Lion’s Excellence, którego cyfra siódma, ósma, dziewiąta i Bank o nazwie: Lion’s Excellence)
dziesiąta w numerze rachunku są następujące: 1024)
KONTO IDEALNE PRESTIGE – Oprocentowanie zmienne w skali roku
Data złożenia wniosku o Rachunek
do dnia 10 lipca 2017 r.
1,50% lub 2,40%

1

od dnia 11 lipca 2017 r.
1,50% lub 2,15% 1

nie dotyczy

Usunięcie podziału.
Zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f Regulaminu.
Zmiana stawki oprocentowania.
Zmiana na podstawie § 68 ust. 11 lit. c Regulaminu.

0,50% lub 1,40%1

KONTO IDEALNE PREMIUM – szczegóły (opis w nawiasie)

Usunięcie fragmentu zapisu.
Zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f Regulaminu.

Konto Idealne Premium (dawniej Konto prowadzone w ramach oddziału Konto Idealne Premium (dawniej Konto prowadzone w ramach oddziału
Lion’s Bank o nazwie: Lion’s Progress, którego cyfra siódma, ósma, dziewiąta Lion’s Bank o nazwie: Lion’s Progress)
i dziesiąta w numerze rachunku są następujące: 1024)
KONTO IDEALNE PREMIUM – Oprocentowanie zmienne w skali roku

Zmiana stawki oprocentowania.
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DOTYCHCZASOWY ZAPIS

ZMIENIONY ZAPIS

1,20%

0,30%

Zmiana na podstawie § 68 ust. 11 lit. c Regulaminu.
Usunięcie podziału i zmiana numeru przypisu.
Zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f Regulaminu.
Zmiana stawki oprocentowania.
Zmiana na podstawie § 68 ust. 11 lit. c Regulaminu.

KONTO ZYSKOWNE – Oprocentowanie zmienne w skali roku
Data złożenia wniosku o
Rachunek

do dnia 27 lutego
2017 r.

od dnia 28 lutego
2017 r.

do 10 000,00 PLN

1,25% lub 2,40%1

1,25% lub 2,20%1

do 10 000,00 PLN

0,30% lub 1,40%2

powyżej 10 000,00 PLN
do 50 000,00 PLN

1,00% lub 1,60% 1

1,00% lub 1,50% 1

powyżej 10 000,00 PLN
do 50 000,00 PLN

0,30% lub 0,60%2

powyżej 50 000,00 PLN
do 100 000,00 PLN

1,10% lub 1,80% 1

1,10% lub 1,65% 1

powyżej 50 000,00 PLN
do 100 000,00 PLN

0,30% lub 0,80%2

powyżej 100 000,00 PLN

1,20% lub 1,90% 1

1,20% lub 1,85% 1

powyżej 100 000,00 PLN

0,30% lub 0,90%2

nie dotyczy

KONTO ZOŚKA – Oprocentowanie zmienne w skali roku
Data złożenia wniosku o Rachunek
do dnia 27 lutego 2017 r.

od dnia 28 lutego 2017 r.

1,00% lub 2,15%
(oprocentowanie promocyjne 1)

1,00% lub 2,15%
(oprocentowanie promocyjne 1)

ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA ZMIAN

nie dotyczy

0,30% lub 1,15% 3

Usunięcie podziału i zmiana numeru przypisu.
Zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f Regulaminu.
Zmiana stawki oprocentowania.
Zmiana na podstawie § 68 ust. 11 lit. c Regulaminu, a
także wynikająca z odwołania Regulaminu promocji
Konto ZOŚKA.

Zmiana treści przypisu.
Zmiana wynikająca z odwołania Regulaminu Promocji
Wysokość oprocentowania przysługującego Posiadaczowi Rachunku dla Konto ZOŚKA.
środków zgromadzonych na Koncie Zośka w danym miesiącu
kalendarzowym, Bank ustala na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
według następujących zasad:
a) oprocentowanie w wysokości 1,15% w skali roku naliczane jest dla
środków dostępnych na Koncie Zośka w danym miesiącu, do kwoty
nieprzekraczającej równowartości 110% średniego miesięcznego salda
z poprzedniego miesiąca, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki
w miesiącu, za który naliczane jest oprocentowanie:
i. Posiadacz Rachunku będzie utrzymywał na Koncie Zośka w każdym
dniu tego miesiąca kwotę środków nie mniejszą niż średnie
miesięczne saldo z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli
średnie miesięczne saldo z poprzedniego miesiąca kalendarzowego

KONTO ZOŚKA – Przypis
2

Oprocentowanie zostanie podwyższone po spełnieniu warunków
zawartych w Regulaminie promocji „Konto Zośka”

3
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DOTYCHCZASOWY ZAPIS

ZMIENIONY ZAPIS

ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA ZMIAN

wynosiło mniej niż 10 PLN, to Posiadacz Rachunku powinien
utrzymywać w każdym dniu tego miesiąca kwotę środków nie
mniejszą niż 10 PLN;
ii. Posiadacz Rachunku przeleje ze swojego rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, prowadzonego w Idea Bank S.A., na Konto Zośka,
kwotę wynoszącą co najmniej równowartość 10% średniego
miesięcznego salda z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;
iii. na koniec danego miesiąca kalendarzowego na Koncie Zośka
będzie się znajdować kwota wynosząca co najmniej równowartość
110% średniego miesięcznego salda z poprzedniego miesiąca
kalendarzowego.
b) oprocentowanie w wysokości 0,30% w skali roku naliczane będzie dla
pozostałych środków, niż środki wskazane w lit. a powyżej, w tym
w razie niespełnienia przez Posiadacza Rachunku warunków
wskazanych w lit. a powyżej.
Na potrzeby niniejszego punktu średnim miesięcznym saldem jest ustalany
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego iloraz sumy sald na Koncie
Zośka na koniec każdego dnia w danym miesiącu kalendarzowym i liczby dni
w tym miesiącu kalendarzowym.
KONTO ZOŚKA PRO – Oprocentowanie zmienne w skali roku
Data złożenia wniosku o Rachunek
do dnia 27 lutego 2017 r.

od dnia 28 lutego 2017 r.

1,00% lub 2,15% 3

1,00% lub 2,15% 3

Usunięcie podziału.
Zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f Regulaminu.
Zmiana stawki oprocentowania.
Zmiana na podstawie § 68 ust. 11 lit. c Regulaminu.

nie dotyczy
0,30% lub 1,15% 3

KONTO IDEA SAVER – Oprocentowanie zmienne w skali roku
Data złożenia wniosku o
Rachunek

do dnia 27 lutego
2017 r.

od dnia 28 lutego
2017 r.

do 10 000,00 PLN

2,10%

1,90%

do 10 000,00 PLN

1,10%

powyżej 10 000,00 PLN

1,25%

1,25%

powyżej 10 000,00 PLN

0,30%

Przypis numer 4

Usunięcie podziału i zmiana numeru przypisu

Przypis numer 5

Usunięcie podziału.
Zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f Regulaminu.
Zmiana stawki oprocentowania.
Zmiana na podstawie § 68 ust. 11 lit. c Regulaminu.

Zmiana numeru przypisu.
Zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f Regulaminu.
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RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE MULTISAVER wycofane z oferty (tylko w obsłudze)
DOTYCHCZASOWY ZAPIS

ZMIENIONY ZAPIS

MULTISAVER – Oprocentowanie zmienne w skali roku
1,00% lub 1,50% lub 3,00% 2

0,00% lub 0,50% lub 2,00% 1

MULTISAVER II – Oprocentowanie zmienne w skali roku
1,00% lub 1,50% lub 3,00% 3

0,00% lub 0,50% lub 2,00% 2

ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA ZMIAN
Zmiana numeru przypisu.
Zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f
Regulaminu.
Zmiana stawki oprocentowania.
Zmiana na podstawie § 68 ust. 11 lit. c
Regulaminu.
Zmiana numeru przypisu.
Zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f
Regulaminu.
Zmiana stawki oprocentowania.
Zmiana na podstawie § 68 ust. 11 lit. c
Regulaminu.

Ponadto, celem uniknięcia powtórzeń i uzyskania przejrzystości dokumentu, z Tabeli usunięte zostały działy z historycznym oprocentowaniem rachunków(zmiana na podstawie § 74 ust. 1 lit. f Regulaminu).
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