Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych
w Raiffeisen Bank Polska S.A. – dla lokat terminowych
Standardowa Lokata Terminowa/ Lokata Internetowa*
(oprocentowanie stałe w skali roku)

Waluta

PLN

Okres lokaty/ Przedziały kwot lokaty

3 000,00 - 49 999,99

50 000,00 - 199 999,99

200 000,00 i powyżej

1 miesiąc

1,20%

1,20%

1,20%

2 miesiące

1,40%

1,40%

1,40%

3 miesiące

1,60%

1,60%

1,60%

6 miesięcy

1,50%

1,50%

1,50%

9 miesięcy

1,40%

1,40%

1,40%

12 miesięcy

1,30%

1,30%

1,30%

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 R-Online oraz w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank.

Lokata Kapitalna

(oprocentowanie stałe w skali roku)
Okres lokaty

Oprocentowanie lokaty w przypadku zainwestowania takiej samej kwoty, co kwota lokaty w jednostki funduszu inwestycyjnego
(kwota lokaty od 5 000,00 zł)

6 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,50%

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).
Umorzenie jednostek funduszy inwestycyjnych przed ostatnim dniem okresu na jaki została założona lokata terminowa powoduje, że oprocentowanie na lokacie zostaje
obniżone do poziomu 0,00% (niezależnie od okresu na jaki lokata terminowa została założona).
Warunki otwarcia i prowadzenia Lokaty Kapitalnej znajdują się w Umowie dotyczącej otwierania i prowadzenia Kapitalnego Pakietu w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla
klientów indywidualnych.

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

Waluta

EUR

Okres lokaty/ Przedziały kwot lokaty
1 miesiąc

1 000,00
- 19 999,99
0,05%

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

20 000,00
i powyżej
0,05%

GBP
1 000,00
20 000,00
- 19 999,99
i powyżej
0,10%
0,15%

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

2 miesiące

0,05%

0,05%

0,10%

0,15%

0,10%

0,25%

0,05%

0,05%

3 miesiące

0,10%

0,15%

0,15%

0,20%

0,20%

0,40%

0,05%

0,05%

6 miesięcy

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,30%

0,50%

0,05%

0,05%

12 miesięcy

0,20%

0,25%

0,35%

0,40%

0,60%

0,70%

0,05%

0,05%

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 R-Online oraz w serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank.

R- Lokata na nowe środki

(oprocentowanie stałe w skali roku)
Waluta

PLN

Okres lokaty/
Przedziały kwot lokaty

3 000,00 - 500 000,00

3 miesiące

2,30%

6 miesięcy

2,25%
EUR

USD

Okres lokaty/
Przedziały kwot lokaty

1 000,00
– 50 000,00

1 000,00
– 50 000,00

3 miesiące

0,35%

0,50%
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Waluta

Lokata terminowa nieodnawialna na nowe środki, o którą umowa zawierana jest w oddziale Banku
lub poprzez Video Advisor (w ramach Oferty specjalnej). Nowe środki są rozumiane jako
nadwyżka ponad łączne saldo środków Klienta złożone na indywidualnych i wspólnych: rachunkach
oszczędnościowo – rozliczeniowych, w tym rachunkach a’vista, rachunkach oszczędnościowych,
rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, lokat inwestycyjnych prowadzonych przez Bank,
na koniec 25. dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto umowę „R-Lokaty na
nowe środki” (w przypadku jeżeli 25. dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto
umowę „R-Lokaty na nowe środki” przypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, Bank bierze pod uwagę saldo środków Klienta złożone na ww. produktach z najbliższego
dnia roboczego przypadającego po 25. dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto
umowę „R-Lokaty na nowe środki”).
Aktualne saldo na rachunkach prowadzonych w walutach obcych oblicza się w oparciu o średni kurs
NBP obowiązujący w dniu zawarcia umowy R- Lokaty na nowe środki.
Klient może otworzyć dowolną liczbę „R-Lokat na nowe środki” w miesiącu kalendarzowym,
z zastrzeżeniem, że łączna kwota „R-Lokat na nowe środki” w danej walucie (otwartych w danym
miesiącu kalendarzowym) nie może przekroczyć odpowiednio: 500 000 PLN/ 50 000 EUR/ 50 000 USD.
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).

e-Lokata

(oprocentowanie stałe w skali roku)
Waluta

PLN

Okres lokaty/ Przedział kwot
lokaty

3 000,00 i powyżej

3 miesiące

2,00%

6 miesięcy

1,90%

Lokata terminowa, o którą umowa zawierana jest w systemie bankowości internetowej R-Online
oraz serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank (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).

Lokata Mobilna

(oprocentowanie stałe w skali roku)
Waluta

PLN

Okres lokaty/ Przedział kwot
lokaty

1 000,00 - 10 000,00

3 miesiące

2,60%

Lokata terminowa nieodnawialna, o którą umowa zawierana jest w serwisie bankowości mobilnej
Mobilny Bank (w ramach Oferty Mobilnej). Klient może posiadać jedną Lokatę Mobilną otwartą
z każdego posiadanego w Banku Konta Osobistego.
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 Video
(oprocentowanie stałe w skali roku)
Waluta

PLN

Okres lokaty/ Przedział kwot
lokaty

3 000,00 - 50 000,00

3 miesiące

2,60%

Lokata terminowa nieodnawialna, o którą umowa zawierana jest poprzez usługę Video Advisor.
Klient może posiadać jedną Lokatę VIDEO 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).

Lokata Lojalny Bank

(oprocentowanie stałe w skali roku)
Waluta

PLN

Okres lokaty/ Przedział kwot
lokaty

3 000,00 - 100 000,00

3 miesiące

2,30%

6 miesięcy

2,25%

Lokata terminowa nieodnawialna, o którą umowa zawierana jest w oddziale Banku Centrum
Telefonicznym lub Video Advisor. Umowę „Lokaty Lojalny Bank” mogą zawrzeć Klienci, którzy
spełnią warunki uczestnictwa w ofercie specjalnej „Lojalny Bank” opisane w REGULAMINIE OFERTY
SPECJALNEJ „Lojalny Bank”, udostępnionym na stronie www.raiffeisenpolbank.com.
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
200 000,00 PLN

Kopia potwierdzenia założenia i rozwiązania lokaty terminowej, zaświadczenie o posiadaniu
w Banku założonej lokaty terminowej, inne dokumenty wystawiane na życzenie Klienta
Limit dla jednorazowego przelewu realizowanego przez Centrum Telefoniczne

Dla umów lokat terminowych zawartych przed dniem od którego wiąże niniejsza Tabela, obowiązują warunki ustalone w dacie zawarcia umowy lokaty terminowej.
Tabela obowiązuje od 04.01.2016 r.
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