Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych
w BNP Paribas Bank Polska S.A. – dla lokat terminowych
(dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)

Standardowa Lokata Terminowa/ Lokata Internetowa*
(oprocentowanie stałe w skali roku)

Waluta

PLN

Okres lokaty/ Przedziały kwot lokaty

1 000,00- 49 999,99

50 000,00 - 199 999,99

200 000,00 i powyżej

1 miesiąc

0,30%

0,30%

0,30%

2 miesiące**

0,35%

0,35%

0,35%

3 miesiące

1,00%

1,00%

1,00%

6 miesięcy

1,00%

1,00%

1,00%

9 miesięcy

0,55%

0,55%

0,55%

12 miesięcy

1,00%

1,00%

1,00%

24 miesiące

1,00%

1,00%

1,00%

Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu na jaki została założona powoduje, że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00% (niezależnie od
okresu na jaki lokata terminowa została założona).
W przypadku Standardowej Lokaty Terminowej odnawialnej, po upływie okresu umownego, lokata odnowi się na taki sam okres, na warunkach obowiązujących w chwili
odnowienia lokaty, z zastosowaniem oprocentowania wskazanego dla Standardowej Lokaty Terminowej.
W przypadku Lokaty Internetowej odnawialnej, po upływie okresu umownego, lokata odnowi się na taki sam okres, na warunkach obowiązujących w chwili odnowienia
lokaty, z zastosowaniem oprocentowania wskazanego dla Lokaty Internetowej.
*Oferta dostępna wyłącznie w przypadku zawierania umowy lokaty w systemie bankowości internetowej Online oraz w Serwisie bankowości mobilnej.
** Oprocentowanie dla Standardowej Lokaty Terminowej/ Lokaty Internetowej odnawialnej, o którą umowa została zawarta do dnia 31.10.2018 r. Od dnia 1.11.2018 r.
Standardowa Lokata Terminowa/ Lokata Internetowa 2 miesięczna została wycofana z oferty BNP Paribas Bank Polska S.A.

Walutowa Lokata Terminowa/ Lokata Internetowa*
(oprocentowanie stałe w skali roku)

Waluta

EUR
1 000,00
- 19 999,99
0,02%

Okres lokaty/ Przedziały kwot lokaty
1 miesiąc

20 000,00
i powyżej
0,02%

USD
1 000,00
20 000,00
- 19 999,99
i powyżej
0,05%
0,05%

GBP***
1 000,00
20 000,00
- 19 999,99
i powyżej
0,10%
0,10%

CHF **
1 000,00
20 000,00
- 19 999,99
i powyżej
0,01%
0,01%

2 miesiące****

0,02%

0,02%

0,05%

0,05%

0,15%

0,15%

0,01%

0,01%

3 miesiące

0,02%

0,02%

0,10%

0,10%

0,20%

0,20%

0,01%

0,01%

6 miesięcy

0,02%

0,02%

0,15%

0,15%

0,25%

0,25%

0,01%

0,01%

12 miesięcy

0,02%

0,02%

0,20%

0,20%

0,25%

0,25%

0,01%

0,01%

0,02%
0,02%
0,20%
0,20%
24 miesiące
Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu na jaki została założona powoduje, że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00% (niezależnie od
okresu na jaki lokata terminowa została założona).
W przypadku Walutowej Lokaty Terminowej odnawialnej, po upływie okresu umownego, lokata odnowi się na taki sam okres, na warunkach obowiązujących w chwili
odnowienia lokaty, z zastosowaniem oprocentowania wskazanego dla Walutowej Lokaty Terminowej.
W przypadku Lokaty Internetowej odnawialnej, po upływie okresu umownego, lokata odnowi się na taki sam okres, na warunkach obowiązujących w chwili odnowienia
lokaty, z zastosowaniem oprocentowania wskazanego dla Lokaty Internetowej.
* Oferta dostępna wyłącznie w przypadku zawierania umowy lokaty w systemie bankowości internetowej Online oraz w Serwisie bankowości mobilnej.
** Oprocentowanie dla Walutowej Lokaty Terminowej/ Lokaty Internetowej odnawialnej wyrażonej w walucie CHF, o którą umowa została zawarta do dnia 19.10.2016 r. Od
dnia 20.10.2016 r. Walutowa Lokata Terminowa/ Lokata Internetowa wyrażona w walucie CHF została wycofana z oferty BNP Paribas Bank Polska S.A.
*** Oprocentowanie dla Walutowej Lokaty Terminowej/ Lokaty Internetowej odnawialnej wyrażonej w walucie GBP, o którą umowa została zawarta do dnia 31.10.2018 r. Od
dnia 1.11.2018 r. Walutowa Lokata Terminowa/ Lokata Internetowa wyrażona w walucie GBP została wycofana z oferty BNP Paribas Bank Polska S.A.
**** Oprocentowanie dla Walutowej Lokaty Terminowej/ Lokaty Internetowej odnawialnej wyrażonej w walucie EUR lub USD, o którą umowa została zawarta do dnia
31.10.2018 r. Od dnia 1.11.2018 r. Walutowa Lokata Terminowa/ Lokata Internetowa wyrażona w walucie EUR i USD 2 miesięczna została wycofana z oferty BNP Paribas
Bank Polska S.A.

Lokata na Start

(oprocentowanie stałe w skali roku
Waluta

PLN

Okres lokaty / Przedział kwot
lokaty

1 000,00 - 500 000,00

3 miesiące

2,00%

Lokata terminowa nieodnawialna, o którą umowa zawierana jest w oddziale BNP Paribas Bank
Polska S.A. Umowa „Lokaty na Start” może zostać zawarta przez Klienta od dnia zawarcia pierwszej
umowy o prowadzenie Konta Osobistego w Banku do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o prowadzenie ww. konta.
Klient może otworzyć jedną Lokatę na Start. Z rachunku prowadzonego na rzecz dwóch posiadaczy
można otworzyć jedną Lokatę na Start. Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu,
na jaki została założona powoduje, że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00%.

e-Lokata

(oprocentowanie stałe w skali roku)
PLN

Okres lokaty/ Przedział kwot
lokaty

1 000,00 i powyżej

3 miesiące

1,00%

6 miesięcy

1,20%

Lokata terminowa, o którą umowa zawierana jest w systemie bankowości internetowej Online oraz
Serwisie bankowości mobilnej (w ramach Internetowej Oferty Specjalnej).
W przypadku lokaty odnawialnej, po upływie okresu umownego, lokata odnowi się na taki sam
okres, na warunkach obowiązujących w chwili odnowienia lokaty, z zastosowaniem oprocentowania
wskazanego dla Lokaty Internetowej.
Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu na jaki została założona powoduje,
że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00% (niezależnie od okresu na jaki lokata
terminowa została założona).

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony
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Waluta

Lokata Wideo
(oprocentowanie stałe w skali roku)
Waluta

PLN

Okres lokaty/ Przedział kwot
lokaty

1 000,00- 50 000,00

3 miesiące

1,70%

Lokata terminowa nieodnawialna, o którą umowa zawierana jest poprzez Wideo Doradcę.
Klient może posiadać jedną Lokatę Wideo otwartą z każdego posiadanego w Banku konta.
Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu na jaki została założona powoduje,
że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00% (niezależnie od okresu na jaki lokata
terminowa została założona).

Lokaty terminowe wycofane z oferty Banku
Lokata WIBORna
w ofercie do dnia 2.09.2012 r.

(oprocentowanie zmienne w skali roku)
Waluta

PLN

Okres lokaty/ Kwota

3 000,00 i powyżej

3 miesiące

WIBOR 1M* + 0,25 p.p.

6 miesięcy

WIBOR 1M* + 0,45 p.p.

12 miesięcy

WIBOR 1M* + 0,75 p.p.

* W danym miesiącu kalendarzowym do obliczenia oprocentowania Lokaty WIBORnej stosuje
się średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M (WIBOR dla 1-go miesiąca), która obowiązywała
w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Oprocentowanie Lokaty WIBORnej ulega zmianie
w cyklach miesięcznych.
Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu na jaki została założona powoduje,
że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00% (niezależnie od okresu na jaki lokata
terminowa została założona).
Lokata terminowa WIBORna znajdowała się w ofercie Banku w okresie od 7 maja 2009 r. do 31
maja 2010 r. oraz od 1 grudnia 2011 r. do 2 września 2012 r. Oprocentowanie Standardowej
Lokaty Terminowej ze zmiennym oprocentowaniem oferowanej przez Bank do 7 maja 2009 r.
odpowiada oprocentowaniu Lokaty WIBORNnej.

Opłaty i limity transakcyjne –
stosowane dla wszystkich lokat terminowych wymienionych w niniejszej Tabeli
10,00 PLN

Kopia potwierdzenia założenia i rozwiązania lokaty terminowej, zaświadczenie o posiadaniu
w Banku założonej lokaty terminowej, inne dokumenty wystawiane na życzenie Klienta

Dla umów lokat terminowych zawartych przed dniem od którego wiąże niniejsza Tabela, obowiązują warunki ustalone w dacie zawarcia umowy lokaty terminowej.
W przypadku lokat terminowych odnawialnych, otwartych po dniu 30.06.2016 r., maksymalny okres prowadzenia tej lokaty przez Bank to 9 lat i 11 miesięcy.
W przypadku, gdyby kolejny okres odnowienia lokaty przekroczyłby ww. termin, lokata terminowa nie odnowi się, a środki pieniężne zgromadzone na lokacie terminowej
są przekazywane na rachunek płatniczy uzgodniony pomiędzy Bankiem a Klientem.
Tabela obowiązuje od 16.05.2019 r.
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