TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BGŻOPTIMA
(roczna stopa oprocentowania)
Obowiązuje od dnia 14 września 2020 r.

I.

AKTUALNA OFERTA

1.

Rachunki Oszczędnościowe

Nazwa produktu

Oprocentowanie
(zmienna stopa procentowa)

–

2.

–

Rachunki Lokat Terminowych

Nazwa produktu

Czas trwania umowy
Rachunku Lokaty Terminowej

Oprocentowanie
(stała stopa procentowa)

(okres zadeklarowania)

–

–

II.

RACHUNKI W OBSŁUDZE

1.

Rachunki Oszczędnościowe

Nazwa produktu

–

Oprocentowanie
(zmienna stopa procentowa)

Rachunek Główny
– dla środków do 10 000 zł włącznie

0,10%

– dla nadwyżki środków ponad 10 000 zł

0,01%

Rachunek Celowy
– dla środków do 10 000 zł włącznie

0,10%

– dla nadwyżki środków ponad 10 000 zł

0,01%

Rachunek Optima Saver

0,01%

Rachunek Smart

0,01%

Rachunki prowadzone są w złotych.
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2.

Rachunki Lokat Terminowych przy odnowieniu lokaty na kolejny okres

Nazwa produktu

Czas trwania umowy
Rachunku Lokaty Terminowej

Oprocentowanie
(stała stopa procentowa)

(okres zadeklarowania)

Lokata jednodniowa 1)

1 Dzień

0,01%

Lokata elastyczna 2)

6 Miesięcy

0,01%

Lokata elastyczna 3)

24 Miesiące

0,01%

Lokata klasyczna

3 Miesiące

0,01%

Lokata klasyczna

6 Miesięcy

0,01%

Lokata klasyczna

12 Miesięcy

0,01%

Lokata klasyczna

24 Miesiące

0,01%

Lokaty terminowe prowadzone są w złotych.

1)

2)

3)

Oprocentowanie stosowane wyłącznie dla Lokat Terminowych:
•

założonych na podstawie Dyspozycji otwarcia Rachunku Lokaty Terminowej/Rachunków Lokat Terminowych złożonych do dnia 20 grudnia 2011 r. na
etapie zawierania Umowy Ramowej i automatycznie odnawianych po upływie okresu zadeklarowania, na warunkach obowiązujących w Banku w dniu
odnowienia lokaty dla danego okresu lokacyjnego.

•

zakładanych po pełnej aktywacji Konta BGŻOptima, istniejących w dniach od 21 do 28 grudnia 2011 r. i automatycznie odnawianych po upływie okresu
zadeklarowania, na warunkach obowiązujących w Banku w dniu odnowienia lokaty dla danego okresu lokacyjnego.

W przypadku złożenia dyspozycji zerwania Lokaty elastycznej założonej na 6 miesięcy przed upływem jej terminu zapadalności, Klient otrzymuje
oprocentowanie:
•

dla lokat założonych od dnia 18 kwietnia 2019 r. do dnia 2 kwietnia 2020 r. w wysokości 1,10% w skali roku, za faktyczny okres utrzymania lokaty,

•

dla lokat założonych od dnia 3 kwietnia 2020 r. do dnia 19 kwietnia 2020 r. w wysokości 0,20% w skali roku, za faktyczny okres utrzymania lokaty.

W przypadku złożenia dyspozycji zerwania Lokaty elastycznej założonej na 24 miesiące przed upływem jej terminu zapadalności, Klient otrzymuje
oprocentowanie:
•

dla lokat założonych od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 6 lutego 2019 r. w wysokości 1,40% w skali roku, za faktyczny okres utrzymania lokaty,

•

dla lokat założonych od dnia 7 lutego 2019 r. do dnia 2 kwietnia 2020 r. w wysokości 1,00% w skali roku, za faktyczny okres utrzymania lokaty,

•

dla lokat założonych od dnia 3 kwietnia 2020 r. do dnia 19 kwietnia 2020 r. w wysokości 0,30% w skali roku, za faktyczny okres utrzymania lokaty.

Lokaty elastyczne założone z opcją odnowienia odnawiają się od dnia 20 kwietnia 2020 roku na kolejny taki sam Okres Lokacyjny na warunkach dotyczących
oprocentowania obowiązujących w Banku, w dniu odnowienia lokaty, dla Lokaty klasycznej o takim samym Okresie Lokacyjnym. Nazwa lokaty nie ulega zmianie.
W przypadku złożenia przez Posiadacza Dyspozycji zerwania Lokaty elastycznej przed upływem Terminu Zapadalności Lokaty elastycznej po dniu odnowienia,
o którym mowa powyżej, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na tej lokacie nie są naliczane.
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