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Oprocentowanie rachunków złotowych dla 

Klientów Biznesowych 
LOKATY TERMINOWE 

Data ostatniej zmiany: 3 listopada 2014 r. 

I. Stawki stałe  

2 tygodnie  0,50 % 

1 miesiąc  0,70 % 

3 miesiące               0,85 % 

  
e-Lokata (1 miesiąc)  0,75 % 

   
Lokaty negocjowane * termin i oprocentowanie lokat ustalane indywidualnie 

  

II. Stawki zmienne  

6 miesięcy  0,95 % 

12 miesięcy  1,05 % 

24 miesiące  0,65 % 

 

III. Autoinwestycje standardowe (automatyczne inwestowanie salda) * 

Overnight 0,40 % ; 1,20%**** 
%  

 

RACHUNKI PŁATNE NA ŻĄDANIE** 

Data ostatniej zmiany: 3 listopada 2014 r. 

Rachunek bieżący  0,00 % 

Rachunek bieżący Biznes Symetria Direct  nieoprocentowany 

Rachunek bieżący Biznes Symetria   nieoprocentowany 

Rachunek bieżący Biznes Symetria Pro  nieoprocentowany 

Rachunek pomocniczy  0,00 % 

Sezam Menedżer  0,00 % 

Rachunek pomocniczy Symetria Profit: do 50 tys. zł 
powyżej  

50 tys. zł 

powyżej  

100 tys. zł 

powyżej  

500 tys. zł 

powyżej  

10.000 tys. zł 

      

      

rachunki otwarte do 13.02.2011 r.  0,35   0,35   0,35   0,35   0,35 

rachunki otwarte od 14.02.2011 r. ***  0,55   0,55   0,55    0,55  0,20 

* Lokaty negocjowane oraz autoinwestycje niestandardowe nie są dostępne dla posiadaczy rachunku bieżącego Biznes Symetria otwartego do dnia 06.05.2012r. oraz 

dla posiadaczy rachunku bieżącego Biznes Symetria Direct . 

** Nieoprocentowany rachunek bieżący Biznes Symetria Active został wycofany z aktywnej sprzedaży z dniem 06.05.2012r 

*** Kwota odsetek należnych Posiadaczowi rachunku wyliczana jest według przypisanej dla danego przedziału kwotowego stopy procentowej, tj. z łącznej kwoty 

środków na rachunku środki do wysokości 50.000 zł oprocentowane są według stopy procentowej obowiązującej dla pierwszego przedziału kwotowego, następnie 

nadwyżka środków ponad 50.000 zł do wysokości 100.000 zł oprocentowana jest według stopy procentowej obowiązującej dla drugiego przedziału kwotowego. 

Reguła powyższa ma zastosowanie dla kolejnych przedziałów kwotowych i stóp procentowych wskazanych w powyższej Tabeli. 
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****Dotyczy Pakietów branżowych MEDYK, PRAWNIK, TAX 

 

Minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku: 

· e-Lokata – 10.000 zł, 

· lokaty negocjowane – 50.000 zł, 

· pozostałe lokaty terminowe – 1.000 zł. 

 

Oprocentowanie w przypadku podjęcia środków przed upływem zadeklarowanego terminu: do 30 dni od wniesienia wkładu – 0 %, po 30 dniach od wniesienia wkładu – 

0,10 %. 

Kapitalizacja: na rachunkach terminowych na dzień upływu okresu zadeklarowanego w umowie, na rachunkach bieżących i pomocniczych - w okresach miesięcznych 

na koniec miesiąca lub kwartalnych na koniec kwartału kalendarzowego (stosownie do postanowień umowy rachunku), na rachunkach Sezam Menedżer - w okresach 

kwartalnych na koniec kwartału kalendarzowego. 


