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TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW dla klientów indywidualnych,
wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 01.07.2020 r.
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE w aktualnej ofercie
– dla rachunków otwartych przed 1 lipca 2020 r. oprocentowanie obowiązuje od 1 września 2020 r.
KONTO IDEALNE
Waluta rachunku

PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku

0,00%

Kapitalizacja odsetek

ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
Waluta rachunku

PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku

0,00%

Kapitalizacja odsetek

ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

KONTO WALUTOWE
Waluta rachunku

EUR

Oprocentowanie zmienne w skali roku

0,00%

Kapitalizacja odsetek
NIEDOPUSZCZALNE SALDO DEBETOWE

ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego
1

Odsetki od niedopuszczalnego salda debetowego rachunku
1

równe sumie dwukrotności wysokości stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 11 punktów procentowych

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

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE w aktualnej ofercie
– dla rachunków otwartych przed 1 lipca 2020 r. oprocentowanie obowiązuje od 1 września 2020 r.
KONTO IDEALNIE PROSTE
Waluta rachunku
Oprocentowanie zmienne w skali roku
Kapitalizacja odsetek

PLN
0,05%
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE wycofane z oferty (tylko w obsłudze)
– oprocentowanie obowiązujące od 1 września 2020 r.
KONTO PREMIUM
Waluta rachunku
Oprocentowanie zmienne w skali roku
Kapitalizacja odsetek

PLN
0,00%
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

KONTO IDEALNE PRIME (dawniej Konta prowadzone w ramach oddziału Lion’s Bank o nazwie: Lion’s Prime, Rentier, Essential, Concierge, Roar, Future,
Individual)
Waluta rachunku
Oprocentowanie zmienne w skali roku
Kapitalizacja odsetek

PLN
0,00%
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego
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KONTO WALUTOWE (dawniej Konta prowadzone w ramach oddziału Lion’s Bank o nazwie: Konto Lion’s World Currency)
Waluta rachunku

EUR

Oprocentowanie zmienne w skali roku
Kapitalizacja odsetek

0,00%
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE wycofane z oferty (tylko w obsłudze)
– oprocentowanie obowiązujące od 1 września 2020 r.
KONTO IDEALNE PRESTIGE (dawniej Konto prowadzone w ramach oddziału Lion’s Bank o nazwie: Lion’s Excellence)
Waluta rachunku

PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku
Kapitalizacja odsetek

0,05% lub 0,40%1
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

KONTO IDEALNE PREMIUM (dawniej Konto prowadzone w ramach oddziału Lion’s Bank o nazwie: Lion’s Progress)
Waluta rachunku

PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku
Kapitalizacja odsetek

0,05%
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

KONTO ZYSKOWNE
Waluta rachunku

PLN
do 10 000,00 PLN

0,05% lub 0,40%2

Oprocentowanie

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

0,05% lub 0,30%2

zmienne w skali roku

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

0,05% lub 0,30%2

powyżej 100 000,00 PLN

0,05% lub 0,30%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 ZOŚKA
Waluta rachunku

PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku
Kapitalizacja odsetek

0,05% lub 0,30%3
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

KONTO ZOŚKA PRO
Waluta rachunku

PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku
Kapitalizacja odsetek

0,05% lub 0,30%4
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

KONTO IDEA SAVER
Waluta rachunku

PLN

Oprocentowanie

do 10 000,00 PLN

0,30%

zmienne w skali roku5

powyżej 10 000,00 PLN

0,05%

Kapitalizacja odsetek

ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego
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1

Wysokość oprocentowania przysługującego Posiadaczowi Rachunku dla środków zgromadzonych na Rachunku Idealnym Prestige,
Bank ustala na koniec każdego dnia kalendarzowego według następujących zasad:
1. oprocentowanie w wysokości 0,40% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Rachunku Idealnym Prestige
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 Rachunku Idealnym Prestige, które stanowią nadwyżkę
ponad 10-krotność salda dostępnego na ww. Rachunku Oszczędnościowo--Rozliczeniowym, oprocentowane będą według niższej
stawki oprocentowania wynoszącej 0, 05% w skali roku.
2. oprocentowanie w wysokości 0,05% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Rachunku Idealnym Prestige,
w przypadku gdy Posiadacz Rachunku nie posiada w Banku Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego (niższa wysokość
oprocentowania będzie naliczana od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o Rachunek
Oszczędnościowo-Rozliczeniowy, na podstawie złożonego przez Posiadacza Rachunku oświadczenia o odstąpieniu bądź
oświadczenia o wypowiedzeniu ww. umowy).

2

Podwyższone oprocentowanie na Rachunku Konto Zyskowne 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-Rozliczeniowego muszą zostać rozliczone (zaksięgowane) w danym miesiącu
kalendarzowym.

3

Wysokość oprocentowania przysługującego Posiadaczowi Rachunku dla środków zgromadzonych na Koncie Zośka w danym miesiącu
kalendarzowym, Bank ustala na koniec każdego miesiąca kalendarzowego według następujących zasad:
a) oprocentowanie w wysokości 0,30% 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 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 oszczędnościowo-rozliczeniowego, 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 0,05% 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.

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 0,30% 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

2007011013

4/6

salda dostępnego na ww. Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym, oprocentowane będą według niższej stawki
oprocentowania wynoszącej 0,05% w skali roku.
2. oprocentowanie w wysokości 0,05% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Koncie ZOŚKA PRO, w przypadku
gdy Posiadacz Rachunku nie posiada w Banku Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego.
5

Po osiągnieciu salda określonego w Tabeli, całość środków objęta jest oprocentowaniem wskazanym dla danego przedziału salda.

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE MULTISAVER wycofane z oferty (tylko w obsłudze)
– oprocentowanie obowiązujące od 1 września 2020 r.
MULTISAVER
Waluta rachunku

PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku

0,00% lub 0,05% lub 0,30%1

Kapitalizacja odsetek

Ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

MULTISAVER II
Waluta rachunku

PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku

0,00% lub 0,05% lub 0,30%2

Kapitalizacja odsetek

Ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

MULTISAVER III
Waluta rachunku

PLN

Oprocentowanie zmienne w skali roku

WIBOR3M minus 1 p.p. lub WIBOR3M lub WIBOR3M plus 1,3 p.p.3

Kapitalizacja odsetek

Ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

1

1. Oprocentowanie w wysokości 0,30% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Rachunku Oszczędnościowym
KONTO MULTISAVER do wartości wskazanej w poniższej tabeli, uzależnionej od wysokości rocznej składki regularnej
zadeklarowanej przez Posiadacza Rachunku we wniosku o Umowę Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem
Kapitałowym ze Składką Regularną „Multi Saver” (dalej „Umowa”). Pozostałe środki na Rachunku Oszczędnościowym KONTO
MULTISAVER stanowiące nadwyżkę ponad wartość środków, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oprocentowane będą wg
stawki oprocentowania wynoszącej 0,05% w skali roku.
2. Oprocentowanie w wysokości 0,00% w skali roku naliczane będzie dla wszystkich środków dostępnych na Rachunku
Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER, w przypadku, gdy Posiadacz Rachunku:
1) odstąpi od Umowy, rozwiąże ją bądź w inny sposób doprowadzi do jej ustania; lub
2) odstąpi bądź wypowie umowę o Rachunek o Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy.
3. Niższa wysokość oprocentowania Rachunku Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER obowiązywać będzie od 1-go dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Bank powziął informację o odstąpieniu, rozwiązaniu bądź ustaniu
umów, o których mowa w ust. 3 powyżej.
Wysokość rocznej składki regularnej zadeklarowanej
przez Posiadacza Rachunku we wniosku o Umowę

Limit środków dostępnych na Rachunku Oszczędnościowym KONTO
MULTISAVER objętych oprocentowaniem 0,30% w skali roku

12 000 PLN – 23 999,99 PLN

do 100 000 PLN

24 000 PLN – 35 999,99 PLN

do 350 000 PLN

36 000 PLN – 47 999,99 PLN

do 500 000 PLN

48 000 PLN – 59 999,99 PLN

do 700 000 PLN

60 000 PLN

do 1 000 000 PLN
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2

1. Oprocentowanie w wysokości 0,30% w skali roku naliczane będzie:
a) dla środków dostępnych na Rachunku Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER II do wartości wskazanej w poniższej tabeli,
uzależnionej od wysokości rocznej składki regularnej zadeklarowanej przez Posiadacza Rachunku we wniosku o Umowę
Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multi Saver” (dalej
„Umowa”). Pozostałe środki na Rachunku Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER II stanowiące nadwyżkę ponad wartość
środków, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oprocentowane będą wg stawki oprocentowania wynoszącej 0,05%
w skali roku; oraz
b) pod warunkiem utrzymania przez Posiadacza Rachunku średniego miesięcznego salda na Rachunku Oszczędnościowo –
Rozliczeniowym KONTO IDEALNE (dalej „Rachunek”), w kwocie wskazanej w poniższej tabeli, uzależnionej od wysokości
rocznej składki regularnej zadeklarowanej przez Posiadacza Rachunku we wniosku o Umowę.
2. Średnie miesięczne saldo na Rachunku stanowi iloraz sumy sald na Rachunku Posiadacza Rachunku na koniec każdego dnia
w danym miesiącu kalendarzowym i liczby dni w tym miesiącu.
3. Oprocentowanie w wysokości 0,00% w skali roku naliczane będzie dla wszystkich środków dostępnych na Rachunku
Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER II , w przypadku, gdy Posiadacz Rachunku:
1) odstąpi od Umowy, rozwiąże ją bądź w inny sposób doprowadzi do jej ustania lub;
2) odstąpi bądź wypowie umowę o Rachunek lub;
3) nie utrzyma na Rachunku średniego miesięcznego salda, o którym mowa w ust. 1 lit. b).
4. Niższa wysokość oprocentowania na Rachunku Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER II, obowiązywać będzie od 1-go dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:
1) Bank powziął informację o odstąpieniu, rozwiązaniu bądź ustaniu umów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-2 powyżej lub
2) Posiadacz Rachunku nie utrzymał na Rachunku średniego miesięcznego salda, o którym mowa w ust. 1 lit. b) przy czym
z powodu braku utrzymania na Rachunku średniego miesięcznego salda, o którym mowa w ust. 1 lit. b) niższa wysokość
oprocentowania będzie obowiązywać jedynie w miesiącu następującym po miesiącu, w którym to średnie miesięczne saldo
nie było utrzymane na Rachunku.
5. Oprocentowanie w wysokości 0,30% w skali roku naliczane będzie na Rachunku Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER II od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym Posiadacz Rachunku spełnił warunki uprawniające do otrzymania wyższego
oprocentowania.
Wysokość rocznej składki regularnej
zadeklarowanej przez Posiadacza Rachunku we
wniosku o Umowę

Limit środków dostępnych na Rachunku
Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER II objętych
oprocentowaniem 0,30% w skali roku

Wymagane średnie
miesięczne saldo na
Rachunku

12 000 PLN – 17 999,99 PLN

do 50 000 PLN

min. 2000 PLN

18 000 PLN - 23 999,99 PLN

do 75 000 PLN

min. 3000 PLN

24 000 PLN – 35 999,99 PLN

do 150 000 PLN

min. 3500 PLN

36 000 PLN – 47 999,99 PLN

do 250 000 PLN

min. 4000 PLN

48 000 PLN – 59 999,99 PLN

do 350 000 PLN

min. 4500 PLN

60 000 PLN

do 500 000 PLN

min. 5000 PLN

3

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, oprocentowanie określone jako WIBOR3M plus 1,3 p.p. w skali roku naliczane będzie dla środków
dostępnych na Rachunku Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER III do wysokości limitu wskazanego w poniższej tabeli,
uzależnionego od wysokości rocznej składki regularnej zadeklarowanej przez Posiadacza Rachunku we wniosku o Umowę
Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multi Saver” (dalej „Umowa”).
Pozostałe środki na Rachunku Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER III stanowiące nadwyżkę ponad wartość środków, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym, oprocentowane będą wg stawki oprocentowania określonej jako WIBOR3M w skali roku.
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2. Oprocentowanie określone jako WIBOR3M plus 1,3 p.p. w skali roku oraz WIBOR3M w skali roku, obowiązujące w dniu złożenia
przez Posiadacza Rachunku wniosku o Rachunek Oszczędnościowy KONTO MULTISAVER III, będzie naliczane Posiadaczowi
Rachunku, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, przez okres 60 miesięcy od dnia zawarcia przez niego umowy o Rachunek
Oszczędnościowy KONTO MULTISAVER III.
3. Po zakończeniu okresu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, środki dostępne na Rachunku Oszczędnościowym KONTO
MULTISAVER III, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, oprocentowane będą według stawki określonej jako WIBOR3M minus 1 p.p.,
obowiązującej w dniu następującym po dniu, w którym zakończył się okres 60 miesięcy liczony od dnia zawarcia przez Posiadacza
Rachunku umowy o Rachunek Oszczędnościowy KONTO MULTISAVER III.
4. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, oprocentowanie określone jako WIBOR3M minus 1 p.p. w skali roku, obowiązujące w dniu złożenia
przez Posiadacza Rachunku wniosku o Rachunek Oszczędnościowy KONTO MULTISAVER III, naliczane będzie dla wszystkich
środków dostępnych na Rachunku Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER III w przypadku, gdy Posiadacz Rachunku w ciągu
60 miesięcy od dnia zawarcia umowy o Rachunek Oszczędnościowy KONTO MULTISAVER III:
1) z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub umowy o Rachunek o Rachunek
Oszczędnościowo – Rozliczeniowy KONTO IDEALNE (dalej „Rachunek”); lub
2) z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub umowy o Rachunek; lub
3) odstąpi od Umowy, rozwiąże ją albo w inny sposób doprowadzi do jej ustania lub;
4) odstąpi bądź wypowie umowę o Rachunek.
5. W przypadku wycofania przez Posiadacza Rachunku oświadczenia o odstąpieniu bądź oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy
lub umowy o Rachunek, oprocentowanie środków dostępnych na Rachunku Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER III
utrzymane zostanie na poziomie określonym jako WIBOR3M minus 1 p.p.
6. Niższa wysokość oprocentowania na Rachunku Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER III obowiązywać będzie od 1-go dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Bank powziął informację o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy lub umowy o Rachunek, złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy lub umowy o Rachunek, odstąpieniu,
rozwiązaniu bądź ustaniu którejkolwiek z tych umów.
7. Stawka referencyjna WIBOR3M może ulec zmianie w okresach 3-miesięcznych pod warunkiem zmiany o przynajmniej 10 punktów
bazowych w stosunku do stawki referencyjnej poprzednio obowiązującej. Nowa stawka obowiązuje od 22. (dwudziestego
drugiego) dnia miesiąca będącego początkiem nowego kwartału rozliczeniowego (kwartały rozliczeniowe nie pokrywają się
z kalendarzowymi: zmiana stawki może nastąpić w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu).
8. Stawka referencyjna WIBOR3M obliczana jest przez Bank z dokładnością dwóch miejsc po przecinku jako średnia ze stawek
WIBOR3M z pierwszych pięciu dni roboczych miesiąca, w którym zaczyna się 3-miesięczny okres obowiązywania stawek. Aktualne
stawki referencyjne WIBOR3M, prezentowane są na stronie internetowej Banku www.ideabank.pl.
9. Jeśli w skutek zmiany stawki referencyjnej WIBOR3M, oprocentowanie określone jako WIBOR3M minus 1 p.p. obowiązujące na
dzień złożenia przez Posiadacza Rachunku wniosku o Rachunek Oszczędnościowy KONTO MULTISAVER III, osiągnęłoby wartość
ujemną bądź równą zeru, środki dostępne na Rachunku Oszczędnościowym KONTO MULTISAVER III oprocentowane będą
w wysokości 0% w skali roku.
Wysokość rocznej składki regularnej zadeklarowanej przez
Posiadacza Rachunku we wniosku o Umowę

Limit środków dostępnych na Rachunku Oszczędnościowym
KONTO MULTISAVER III objętych oprocentowaniem określonym
jako WIBOR3M plus 1,3 p.p. w skali roku

12 000 PLN – 23 999,99 PLN

do 200 000 PLN

24 000 PLN – 35 999,99 PLN

do 350 000 PLN

36 000 PLN – 47 999,99 PLN

do 500 000 PLN

48 000 PLN – 59 999,99 PLN

do 700 000 PLN

60 000 PLN

do 1 000 000 PLN
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