Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych
KONTA OSOBISTE – oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie
Konto Jakie Chcę

0,00%

dla posiadaczy rachunków w wieku 13 i więcej lat

Konto Jakie Chcę
dla posiadaczy rachunków do 13 roku życia

od 0,01 do 3.000 zł
nadwyżka powyżej 3.000 zł

Konto Select
Konto Podstawowe
Konto Private Banking

1,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

KONTO SYSTEMATYCZNE – oprocentowanie zmienne

Kwota środków podlegająca oprocentowaniu

Oprocentowanie

od 0,01 zł do 20.000 zł
nadwyżka powyżej 20.000 zł

0,01%
0,01%

Oprocentowanie w ramach
Automatycznego oszczędzania
0,01%
-

Automatyczne oszczędzanie dotyczy posiadaczy Konta Jakie Chcę oraz Konta Select.
KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE SELECT – oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie

Saldo
do 400 tys. zł
nadwyżka powyżej 400 tys. zł

0,01%

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PRIVATE BANKING – oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie

Saldo
do 1.000.000 zł
nadwyżka powyżej 1.000.000 zł

0,01%

LOKATA DLA INWESTORA – oprocentowanie stałe

Okres

Oprocentowanie
0,01%

3 miesiące

Oprocentowanie promocyjne
2,00%

Oprocentowanie promocyjne naliczane w ostatnim miesiącu trwania lokaty zgodnie z Regulaminem Promocji „Lokata z funduszem III”. Kwota maksymalna lokaty 50.000 zł.
Do promocji można przystąpić od 15.12.2021 r. do 30.06.2022 r.
eLOKATA – oprocentowanie stałe

Okres

Oprocentowanie
0,01%

1 miesiąc

dostępna jest tylko w usługach Santander online
LOKATA MOBILNA – oprocentowanie stałe

Okres
4 miesiące

Oprocentowanie
1,00%

Lokata mobilna dostępna jest poprzez aplikację Santander mobile w ramach usług Santander online. Posiadacz może skorzystać z oferty tylko raz i otworzyć tylko jeden
rachunek Lokaty mobilnej na kwotę do 20.000 zł.
RACHUNKI prowadzone w walutach obcych

Waluta
EUR
USD
GBP
CHF

Konto 24 walutowe
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Kwoty minimalne
- lokaty zakładane są dla kwot powyżej 1.000 PLN, 1.000 EUR, 1.000 USD, 500 GBP, 1.500 CHF – za wyjątkiem lokaty rentierskiej
- negocjowanie stawek i terminów możliwe jest dla kwot powyżej 100.000 PLN, 30.000 EUR, 30.000 USD, 15.000 GBP, 45.000 CHF
Zerwanie lokaty
W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0% - z wyjątkiem lokaty rentierskiej, zasady zerwania lokat wycofanych z oferty opisuje Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów
indywidualnych dotycząca rachunków wycofanych z oferty.
Kapitalizacja:
- kont osobistych oraz kont oszczędnościowych – miesięcznie na koniec miesiąca kalendarzowego
- lokat – po upływie okresu umownego z wyjątkiem lokaty rentierskiej
Niedozwolone zadłużenie na koncie wynosi 11% - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, która od dnia 5 stycznia 2022 roku wynosi 2,75%
W placówkach partnerskich oferowane i obsługiwane są wybrane lokaty zgodnie z Regulaminem Placówki Partnerskiej Santander Bank Polska S.A.
Rachunki płatnicze
Wszystkie konta wskazane w niniejszej tabeli są rachunkami płatniczymi. Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.
Bank
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 021 893 140 zł.ł.

Stopy procentowe podane są w skali roku - obowiązują od 5.01.2022 r.

