Tabela Oprocentowania Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.
obowiązuje od dnia 18.08.2017 r.
Oprocentowanie rachunków bieżących
Rachunki nieoprocentowane: Standard, Active, Classic, Na co dzień, Prestige, Junior.
Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego Ekstra Zysk

Saldo
Oferta dla Nowych Klientów
Oferta dla Klientów z wpływem dochodu
Oferta dla Klientów bez wpływu dochodu

do 30 000 PLN
2,50%
1,40%
0,65%

nadwyżka ponad 30 000 PLN
2,00%
1,40%
0,65%

Regulamin oferty Rachunku Oszczędnościowego Ekstra Zysk, określający zasady przyznania poszczególnych stawek oprocentowania, dostępny jest
w placówkach Banku oraz na www.eurobank.pl

Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego eurobank PROgres
od 1 000,00
Saldo
do 999,99 PLN
do 9 999,99 PLN
0,00%
0,90%
stopa oprocentowania

od 10 000,00
do 49 999,99 PLN
0,95%

od 50 000,00
od 100 000,00 PLN
do 99 999, 99 PLN
1,00%
1,05%

Odsetki od środków na rachunkach oszczędnościowych kapitalizowane są na koniec każdego dnia, oprocentowanie na rachunkach jest stałe.

Odsetki karne za powstanie niedozwolonego zadłużenia na rachunkach bieżących i oszczędnościowych
Dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. *

10%

Dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. **

14%

* dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. wynoszą 4-krotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego,
przy czym tak obliczone odsetki nie mogą przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie przewidzianych w art. 481 Kodeksu cywilnego,
które aktualnie wynoszą 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie;
** dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. są równe odsetkom maksymalnym za opóźnienie przewidzianym w art. 481 Kodeksu cywilnego, które
aktualnie wynoszą 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie

Oprocentowanie limitu kredytowego w rachunku bieżącym
od kwoty zadłużenia

do 3 000,00 PLN

od 3 000,01 do 6 000,00 PLN

10,00%*

10,00%**

stopa oprocentowania

od 6 000,01 PLN
9,65%

* zgodnie z Umową o limit oprocentowanie w tym przedziale powinno wynosić 13,65% ale oprocentowanie, zgodnie z art. 359 §2 ustawy z dnia
23.04.1964. Kodeks cywilny, musi być dodatkowo obniżone do wysokości oprocentowania maksymalnego – 10%
** zgodnie z Umową o limit oprocentowanie w tym przedziale powinno wynosić 11,65% ale oprocentowanie, zgodnie z art. 359 §21 ustawy z dnia
23.04.1964. Kodeks cywilny, musi być dodatkowo obniżone do wysokości oprocentowania maksymalnego – 10%
Liczba dni okresu bezodsetkowego dla limitu kredytowego w rachunku bieżącym
10
Stopa odniesienia (stopa kredytu lombardowego NBP na dzień 09.10.2014 r.)
3,00%
1

Oprocentowanie lokat
okres lokaty: 3 miesiące
2,00%

Lokata Nowe środki w eurobanku* (oprocentowanie stałe) do 50 000 PLN

* Warunkiem założenia Lokaty jest zapewnienie przez Klienta na koncie nowych środków, rozumianych jako różnica pomiędzy saldem konta Klienta w dniu
założenia Lokaty, a saldem konta Klienta w dniu 31.07.2017 r. Do określenia wartości nowych środków brane są pod uwagę wszystkie konta, których
Klient jest Posiadaczem lub Współposiadaczem. W przypadku Klientów, którzy zawarli umowę o prowadzenie konta po 31.07.2017 r., kwotę nowych
środków stanowi saldo konta na dzień założenia Lokaty. Lokata dostępna w placówkach Euro Banku S.A.

okres lokaty: 4 miesiące
5,00%

Lokata do Oferty Lokata z Funduszem „Kapitalny duet” (oprocentowanie stałe)

Po upływie 4 miesięcy lokata odnowi się na oprocentowaniu obowiązującym dla standardowych lokat 3-miesięcznych o oprocentowaniu stałym, otwieranych
w placówce Banku.

Okres

lokata referencyjna
z oprocentowaniem zmiennym

lokata terminowa o oprocentowaniu stałym
Okres

1,50%
(stopa referencyjna NBP)

24 miesiące

1,70%
(stopa referencyjna NBP+0,20%)

36 miesięcy

1,80%
(stopa referencyjna NBP+0,30%)

od 10 000 PLN

placówka

serwis
eurobank online
lub telefon

1 miesiąc
2 miesiące
3 miesiące
6 miesięcy
9 miesięcy
12 miesięcy
18 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy

0,65%
0,70%
0,90%
1,05%
1,15%
1,30%
1,45%
1,75%
2,40%

0,75%
0,80%
1,00%
1,15%
1,25%
1,40%
1,55%
1,85%
2,50%

0,75%
0,80%
1,00%
1,15%
1,25%
1,40%
1,55%
1,85%
2,50%

0,85%
0,90%
1,10%
1,25%
1,35%
1,50%
1,65%
1,95%
2,60%

0,80%
0,85%
1,05%
1,20%
1,30%
1,45%
1,60%
1,90%
2,50%

0,90%
0,95%
1,15%
1,30%
1,40%
1,55%
1,70%
2,00%
2,60%

48 miesięcy

2,45%

2,55%

2,55%

2,65%

2,55%

2,65%

placówka, serwis eurobank online,
telefon, aplikacja mobilna
12 miesięcy

do 9 999,99 PLN

serwis

lokata mobiln@
o oprocentowaniu stałym*
do 9 999,99 PLN od 10 000 PLN

placówka eurobank online
lub telefon

aplikacja mobilna

*lokata na okres 36 i 48 miesięcy dostępna w aplikacji mobilnej pod nazwą: „lokata terminowa - % stałe”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
miesiąc miesiące miesiące miesiące miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy

Okres
lokata LOGujesz-LOKujesz
(oprocentowanie stałe)*
lokata dynamiczna
(oprocentowanie zmienne)
lokata „odsetki płatne z góry”
(oprocentowanie stałe)

3,50%
0,80%

1,00%

1,25%

1,35%

1,40%

1,45%

1,55%

1,65%

1,75%

1,80%

1,85%

1,85%

0,90%

* lokata dostępna przez okres 7 dni od dnia aktywacji aplikacji mobilnej na pierwszym urządzeniu. Klient może otworzyć jedną lokatę. Maksymalna
kwota lokaty: 10 000 PLN

Lokata na Dobry Start* oprocentowanie stałe (dla nowych Klientów)

okres lokaty: 3 miesiące

10 000,01 do 25 000,00 PLN

3,00%

* lokata dostępna tylko w sieci sprzedaży Expander Advisors Sp. z o.o. Warunki przystąpienia do oferty dostępne w „Regulaminie Oferty Lokata na Dobry
Start - Expander” dostępnym na www.eurobank.pl. W przypadku założenia lokaty na kwotę od 200,00 PLN do 10 000,00 PLN oraz powyżej 25 000,00 PLN
obowiązuje oprocentowanie, odpowiednio, 0,90% i 1,00%.

Lokata Wybieram eurobank* oprocentowanie stałe

okres lokaty: 3 miesiące

od 200,00 do 50 000 PLN

2,50%

* lokata dostępna tylko na warunkach określonych w Regulaminie Oferty specjalnej „Wybieram eurobank (oferta dla Klientów Volkswagen Banku)” dostępnym
na www.eurobank.pl.
Od 50 000 PLN oferowane są lokaty negocjowane ze stałym oprocentowaniem, terminy od 7 do 365 dni.
Minimalna kwota lokaty zakładanej do oferty Lokata z Funduszem „Kapitalny duet”
2 500 PLN
Minimalna kwota dla pozostałych lokat
200 PLN
Oprocentowanie lokat wycofanych przed terminem:
 lokaty terminowej 36-miesięcznej o oprocentowaniu stałym: w pierwszym miesiącu trwania lokaty 0%, w okresie od 2 do 12 miesiąca trwania lokaty
0,75%, w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania lokaty 1,25%, w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania lokaty 1,75%
 lokaty terminowej 48-miesięcznej o oprocentowaniu stałym wycofanej przed upływem zadeklarowanego okresu: w pierwszym miesiącu trwania lokaty
0%, w okresie od 2 do 12 miesiąca trwania lokaty 0,75%, w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania lokaty 1,25%, w okresie od 25 do 36 miesiąca
trwania lokaty 1,75%, od 37 do 48 miesiąca trwania lokaty 2,00%
 lokaty dynamicznej wycofanej przed upływem pierwszego miesiąca zadeklarowanego okresu 0,00%, w kolejnych miesiącach zgodnie z tabelą
oprocentowania lokaty
 pozostałych lokat 0,00%
Odsetki od lokaty „odsetki płatne z góry” i Lokaty 3 razy lepszej są kapitalizowane i stawiane do dyspozycji klienta w dniu założenia lokaty.
Odsetki od lokaty z kapitalizacją dzienną są kapitalizowane na koniec każdego dnia (postawienie odsetek do dyspozycji klienta następuje na koniec
okresu umownego lokaty).
Odsetki od pozostałych lokat są kapitalizowane i stawiane do dyspozycji klienta na koniec okresu umownego lokaty.
Do obliczenia odsetek na lokatach i rachunkach przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.
Odsetki naliczane są za rzeczywistą liczbę dni trwania lokaty lub utrzymania środków na rachunku.
Oprocentowanie nominalne jest podawane w skali roku.
Regulaminy dostępne są w placówkach Banku i na stronie internetowej www.eurobank.pl.

