Warunki promocji Konto Dobrze Oszczędnościowe
1) Okres przystępowania do promocji: od dnia 17 sierpnia 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.
2) Okres obowiązywania promocyjnego oprocentowania środków pieniężnych:
a) dla rachunków otwieranych w okresie przystąpienia do promocji - od dnia otwarcia rachunku
do dnia 30 listopada 2018 r.;
b) dla istniejących rachunków – od dnia podpisania przez Klienta Potwierdzenia przystąpienia
do promocji w zakresie oprocentowania Konta Dobrze Oszczędnościowego, do dnia
30 listopada 2018 r.;
po tym okresie środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym Konto Dobrze
Oszczędnościowe oprocentowane są wg standardowych stawek oprocentowania zmiennego
obowiązujących dla takiego rachunku
3) Promocyjne stałe oprocentowanie na rachunku oszczędnościowym - Konto Dobrze Oszczędnościowe
wynosi:
a) dla nowych środków, w rozumieniu pkt 4:
i. 2,30% dla salda w wysokości do 25.000 zł,
ii. 1,30% dla nadwyżki salda ponad 25.000 zł,
b) 0,60% w skali roku dla pozostałych środków pieniężnych.
4) „Nowe środki” to środki pieniężne stanowiące nadwyżkę w stosunku do środków pieniężnych
zgromadzonych w Banku na dzień 3 sierpnia 2018 r., łącznie na wszystkich rachunkach bankowych
Klienta prowadzonych na podstawie Umowy ramowej Rachunków bankowych, Karty oraz
Elektronicznych Kanałów Dostępu, przy czym do ustalenia równowartości w złotych środków
pieniężnych zgromadzonych przez Klienta na rachunkach prowadzonych w walutach wymienialnych
stosuje się kurs średni ogłoszony przez NBP w dniu 3 sierpnia 2018 r. ustalony dla danej waluty.
5) Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów, którzy w momencie przystąpienia do niej nie
korzystają z innych promocji w zakresie podwyższenia oprocentowania Konta Dobrze
Oszczędnościowego.
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