Tabela OprOcenTOwania T-MObile UsłUgi bankOwe
dla klienTów indywidUalnych
Rozdział I. Oprocentowanie Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

KONTO FREEMIUM
(poprzednia nazwa
T-MOBILE KONTO)

KONTO PREMUM

0,00%

0,00%

Oprocentowanie

KONTO ZINTEGROWANE
KONTO WALUTOWE
Z FB
0,00%

0,00%

Odsetki kapitalizowane są miesięcznie. Oprocentowanie zmienne.
Konta walutowe dostępne są w następujących walutach: EUR, USD, GBP, CHF.

Rozdział II. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego
WALUTA

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY
PLN
Oprocentowanie dla salda rachunku do
50 000 PLN*

3%**

Oprocentowanie dla salda rachunku do
50 000 PLN*

2%***

Oprocentowanie dla salda rachunku od
50 000 PLN (włącznie)

WIBID 1M – 0,4 p.p.

PLN
Rachunek Wyższy Zysk

EUR

USD

GBP

CHF

WIBID 1M – 0,4 p.p.

0,10%

0,20%

0,40%

0,10%

Odsetki kapitalizowane są miesięcznie. Oprocentowanie zmienne.
Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną
o marżę wskazaną w tabeli powyżej. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia
roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca.
* W przypadków Klientów kwalifikujących się do skorzystania zarówno do oprocentowania promocyjnego na Rachunku Oszczędnościowym 2% i 3%, zastosowanie ma
promocja oprocentowania Rachunku Oszczędnościowego o wartości 3%. Po zakończeniu oprocentowania promocyjnego 3%, Klient ma prawo do skorzystania z
oprocentowania promocyjnego 2% ( o ile spełnia warunki skorzystania z promocji o których mowa poniżej).
** Oprocentowanie 3,00% w ramach promocji, dotyczy Rachunku Oszczędnościowego, którego właściciel założy w okresie trwania promocji (od 19 czerwca 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.) Rachunek Oszczędnościowy oraz rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w wariancie Konto Freemium lub Konto Premium. Założenie rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego musi nastąpić przed otwarciem Rachunku Oszczędnościowego. W przypadku umów o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
zawieranych za pośrednictwem kuriera, za dzień założenia rachunku uznaje się dzień przesłania przez Bank w wiadomości SMS na numer telefonu podany przez Klienta
potwierdzenia zawarcia umowy Rachunku. W przypadku umów o rachunek zawieranych w trybie „Potwierdzenie umowy przelewem”, za dzień założenia rachunku uznaje się
dzień przesłania przez Bank na adres elektroniczny Klienta podany w Banku potwierdzenia zawarcia umowy Rachunku (zgodnie z „Regulaminem Obsługi Produktów T-Mobile
Usługi Bankowe”). W promocji może wziąć udział Klient, który w terminie od 1 kwietnia 2017 r. do dnia 18 czerwca 2017 r. nie posiadał umowy o rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w T-Mobile Usługi Bankowe. Oprocentowanie promocyjne 3% obowiązuje przez 92 dni i ma zastosowanie od dnia następującego po dniu otwarcia Rachunku
Oszczędnościowego w ramach promocji. Oprocentowaniem 3% może zostać objęty wyłącznie jeden Rachunek Oszczędnościowy (o najwcześniejszej dacie otwarcia).
** *Oprocentowanie 2,00% w ramach promocji, dotyczy Rachunków Oszczędnościowych, których właściciel posiada rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy
w wariancie Konto Freemium lub Konto Premium, na którym w poprzednim miesiącu kalendarzowym odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę
bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS; w przeciwnym wypadku, oprocentowanie wynosi
WIBID 1M – 0,4 p.p.. Promocja obowiązuje od 1 maja 2017r. (pod warunkiem zaksięgowania wpływów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w kwietniu 2017 r.)
do 31 grudnia 2017 r. Oprocentowaniem 2% może zostać objęty wyłącznie jeden Rachunek Oszczędnościowy. W przypadku posiadania więcej niż jednego Rachunku
Oszczędnościowego promocją zostanie objęty Rachunek Oszczędnościowy o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku nowych Rachunków oszczędnościowych
oprocentowanie promocyjne ma zastosowanie od dnia następującego po dacie otwarcia rachunku.

Obowiązuje:
Od 2 listopada 2017 r.
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Rozdział III. Oprocentowanie Lokat standardowych
Minimalne kwoty lokat to: 1000 PLN, 200 EUR, 200 USD, 100 GBP, 200 CHF
Oprocentowanie lokat podane jest w skali roku

Oprocentowanie stałe
TERMIN LOKATY

WALUTA LOKATY
PLN

EUR

USD

GBP

CHF

0,30%

0,01%

0,10%

0,20%

0,01%

3 miesiące

0,70%

0,01%

0,20%

0,20%

0,01%

125 dni

1,00%*

-

-

-

-

90 dni

0,70%

-

-

-

-

6 miesięcy

1,00%

0,01%

0,20%

0,30%

0,01%

12 miesięcy

1,10%

0,01%

0,30%

0,40%

0,01%

1 miesiąc

Odsetki kapitalizowane są w dniu zapadalności lokaty. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lokaty lub wypowiedzenia Umowy lokaty, Posiadacz traci
prawo do naliczonych odsetek.
* Maksymalna łączna kwota lokat 125 dni, których dany Klient jest Posiadaczem lub Współposiadaczem wynosi 50 000PLN.

Oprocentowanie zmienne
TERMIN LOKATY

WALUTA LOKATY
PLN

EUR

USD

GBP

CHF

24 miesiące

1,50%

0,01%

0,45%

0,50%

0,01%

36 miesięcy

1,60%

0,01%

0,45%

0,50%

0,01%

Odsetki kapitalizowane są w dniu zapadalności lokaty. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lokaty lub wypowiedzenia Umowy lokaty, Posiadacz traci
prawo do naliczonych odsetek.

Oprocentowanie lokat wycofanych z oferty Banku o oprocentowaniu stałym
TERMIN LOKATY

WALUTA LOKATY
PLN

4 miesiące

1,50%

60 dni – Lokata Mobilna

3%

Odsetki kapitalizowane są w dniu zapadalności lokaty. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lokaty lub wypowiedzenia Umowy lokaty, Posiadacz traci
prawo do naliczonych odsetek.

Rozdział IV. Lokaty negocjowane
Odsetki kapitalizowane są w dniu zapadalności lokaty. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lokaty lub wypowiedzenia Umowy lokaty, Posiadacz traci
prawdo do naliczonych odsetek.

Rozdział V. Oprocentowanie Limitu Odnawialnego w Rachunku
Oprocentowanie zmienne: Stopa kredytu lombardowego NBP * mnożnik oprocentowania
LIMIT ODNAWIALNY W RACHUNKU

MNOŻNIK OPROCENTOWANIA

Mnożnik oprocentowania

3,90

Rozdział VI. Oprocentowanie Kart kredytowych
Oprocentowanie zmienne: Stopa kredytu lombardowego NBP * mnożnik oprocentowania
ZADŁUŻENIE

MNOŻNIK OPROCENTOWANIA

Do 5000 zł

3,96

5000,01 zł - 10000 zł

3,96

10000,01 zł - 20000 zł

3,96

Powyżej 20000 zł

3,96

Rozdział VII. Oprocentowanie Pożyczek i Kredytów
Oprocentowanie:
• dla okresu do 5 lat jest stałe, ustalane indywidualnie w zależności od oceny zdolności kredytowej klienta i wynosi nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych w
rozumieniu kodeksu cywilnego.
• dla okresu powyżej 5 lat do 10 lat jest zmienne i wynosi WIBOR3M + indywidualnie ustalana marża, nie więcej jednak niż wysokość odsetek maksymalnych w rozumieniu
kodeksu cywilnego.
Wysokość oprocentowania zależy od wiarygodności kredytowej kredytobiorcy oraz wysokości pożyczki. Oprocentowanie może zostać obniżone w przypadku skorzystania przez
klienta z ubezpieczeń akceptowalnych przez Alior Bank S.A.

Obowiązuje:
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