
Bank Nazwa produktu Oprocentowanie Okres Zakres kwot Dodatkowe warunki

Idea Bank Lokata Happy 4,00% 3 miesiące od 1 000 zł do 10 000 zł
Klient może założyć tylko jedną Lokatę Happy bez otwierania konta bankowego i innych produktów bankowych. Lokata dostępna 
tylko dla nowych klientów Idea Banku, czyli klientów, którzy do momentu złożenia dyspozycji założenia Lokaty Happy nigdy:
- nie zawarli z Idea Bankiem umowy o produkt finansowy 
- nie złożyli wniosku o otwarcie żadnego produktu finansowego
- nie ulokowali środków na lokacie w Idea Banku

Plus Bank Lokata na Start 4,00% 3 miesiące od 1 000 zł do 10 000 zł
Lokata na Start to produkt adresowany do Klientów posiadających w PlusBanku Konto Plus, założone w ciągu ostatnich 12-tu 
miesięcy i nie posiadających w PlusBanku żadnych terminowych lokat oszczędnościowych do chwili przedstawienia oferty lokaty. 
Klient może posiadać tylko jedną taką lokatę.

mBank Lokata powitalna dla nowych 
klientów 3,50% 3 miesiące od 500 zł do 10 000 zł Przez nowego Klienta Banku rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który przed dniem złożenia wniosku o otwarcie lokaty dla 

nowych klientów, nie był stroną umowy z Bankiem. Wymagane otworzenia rachunku osobistego.

Idea Bank Lokata Happy PLUS 3,25% 3 miesiące od 10 000,01 zł do 100 000 zł
Klient może założyć tylko jedną Lokatę Happy PLUS bez otwierania konta bankowego i innych produktów bankowych. okata dostępna 
tylko dla nowych klientów Idea Banku, czyli klientów, którzy do momentu poprzedzającego złożenie Wniosku o założenie Lokaty 
Happy Plus nie zawarli z Bankiem Umowy Produktowej w rozumieniu Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia 
usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla klientów 
indywidualnych oraz nigdy nie złożyli Wniosku.

Bank SMART Lokata dla Profesjonalistów 3,00% 3 miesiące od 1 000 zł do 50 000 zł

Oferta skierowana do osób wykonujących jeden z poniższych zawodów: Lekarz i stomatolog; Lekarz weterynarii, Notariusz, Adwokat, 
Radca Prawny. Dodatkowo wyrazi zgody na: przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank dla celów marketingowych oraz 
przesyłanie informacji handlowych przez Bank za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych, w szczególności telefonu, komputera, tabletu, smartfonu dla celów marketingu bezpośredniego Banku, w tym 
także na kontaktowanie się przez Bank w celu złożenia propozycji zawarcia umowy lub przesłania informacji handlowej za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności SMS, MMS lub poczty elektronicznej. Klient może posiadać tylko jedną taką 
lokatę. Otwarcie Lokaty możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej. 

BGŻOptima Lokata bezkarna 3,00% 3 miesiące od 1 000 zł do 100 000 zł
Lokata Bezkarna dla nowych klientów otwierających Konto Indywidualne BGŻOptima. Dodatkowo lokatę bezkarną może otworzyć 
Klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima 
nie był posiadaczem tego konta. Jeżeli Klient nie spełni tego warunku zakładana lokata jest zakładaną przez Klienta Lokatą 
standardową 3 miesięczną. Klient może posiadać tylko jedną taką lokatę.

Idea Bank Lokata Cloud 3,00% 3 miesiące od 1 000 zł do 1 000 000 zł
Warunek uzyskania oprocentowania: utrzymanie 10% salda lokaty na Koncie Idealnym przez cały okres lokaty - czyli np. jeśli założysz 
lokatę na 10 000 zł, to każdego dnia na Twoim koncie powinno znajdować się co najmniej 1 000 zł. Lokata Cloud jest dostępna z 
Kontem Idealnym.

Idea Bank Lokata Gotówkowa 2,75% 3 miesiące od 1 000 zł do 1 000 000 zł
Lokata Gotówkowa jest dostępna z Kontem Idealnym. Aby uzyskać wysokie oprocentowanie 2,75% w pierwszej kolejności należy 
wpłacić środki na konto przez Mobilny Wpłatomat, a następnie założyć i opłacić lokatę w kwocie, jaka została wpłacona przez 
Mobilny Wpłatomat.

Zestawienie przygotowane przez Dom Finansowy Agnieszka Bąk
Ranking lokat 3-miesięcznych ze stałym oprocentowaniem. Stan na 14 lipca 2016



BZ WBK Lokata Powitalna 1|2|3 2,51% 3 miesiące od 1 000 zł do 20 000 zł Klient może otworzyć tylko jeden rachunek Lokaty powitalnej 123 do Konta 123. Otwarcie rachunku Lokaty może nastąpić nie później 
niż w terminie 30 dni od daty zawarcia przez niego umowy Konta 123.Efektywna roczna stopa oprocentowania wynosi 2,51%.

BGŻOptima Lokata deklasująca III 2,50% 3 miesiące maks. kwota 300 000 zł rozbite 
w 3 lokatach

Lokata deklasująca III zakładana jest na podstawie Dyspozycji otwarcia Rachunku Lokaty Terminowej składanej w ramach Konta 
Indywidualnego, Konta Wspólnego lub Konta Junior po pełnej aktywacji Konta BGŻOptima, przy czym:
 1) Klient może złożyć ww. dyspozycję w okresie promocji, tj. od dnia 28 czerwca 2016 r. do momentu, w którym zostaje złożona 
dyspozycja otwarcia ostatniej z puli 5000 szt.
 oferowanych przez Bank Lokat deklasujących III, nie później jednak niż do dnia 14 lipca 2016 r.,
 2) Klient może założyć maksymalnie 3 Lokaty deklasujące III, przy czym maksymalna kwota jednej takiej lokaty wynosi 100 000
 3) Liczba dostępnych Lokat Deklasujących III stan na 14.07.2016 r. na godz. 09:00. wynosi: 362

Raiffeisen Polbank R- Lokata na nowe środki 2,40% 3 miesiące od 3 000 zł do 500 000 zł
Lokata terminowa nieodnawialna na nowe środki, o którą umowa zawierana jest w oddziale Banku lub przez Wideo Doradcę (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 ostatniego dnia roboczego 
miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto umowę „R-Lokaty na nowe środki”.

Raiffeisen Polbank Lokata Mobilna 2,40% 3 miesiące od 1 000 zł do 10 000 zł 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.

Idea Bank Lokata Mobilna 2,30% 3 miesiące od 1 000 zł do 1 000 000 zł Lokatę można założyć w aplikacji mobilnej Idea Bank PL. Aby korzystać z aplikacji mobilnej musisz posiadać dostęp do Bankowości 
Internetowej Idea Cloud.

Euro Bank  Lokata Nowe środki w eurobanku 2,25% 3 miesiące od 200 zł do 20 000 zł
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 25.04.2016 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 01.05.2016 r., kwotę nowych środków stanowi saldo konta na dzień założenia Lokaty. Klient może otworzyć 
jedną Lokatę. Lokata dostępna w placówkach Euro Banku S.A.

Raiffeisen Polbank Lokata Video 2,20% 3 miesiące od 3 000 zł do 50 000 zł Lokata terminowa nieodnawialna, o którą umowa zawierana jest poprzez Wideo Doradcę. Klient może posiadać jedną Lokatę Wideo 
otwartą z każdego posiadanego w Banku konta.

Idea Bank Lokata Stabilna 2,15% 3 miesiące od 1 000 zł do 1 000 000 zł Bank nie wymaga otwarcia rachunku osobistego.

Idea Bank Lokata Zyskująca 2,15% 3 miesiące od 1 000 zł do 1 000 000 zł Oprocentowanie Lokaty Zyskującej jest progresywne, co oznacza że stopa procentowa wzrasta wraz długością utrzymywania 
depozytu. Podana stawka procentowa podana jest w skali roku i obowiązuje w danym miesiącu Lokaty Zyskującej.

Getin Noble Bank e-Lokata Tradycyjna 2,10% 3 miesiące min. 500 zł e-Lokata Tradycyjna jest dostępna za pośrednictwem Bankowości Internetowej.  Lokata dostępna dla nowych i obecnych klientów 
banku.

Raiffeisen Polbank Lokata Lojalny Bank 2,00% 3 miesiące od 3 000 zł do 100 000 zł

Lokata terminowa nieodnawialna, o którą umowa zawierana jest w oddziale Banku, Centrum Telefonicznym lub przez Wideo 
Doradcę. Umowę „Lokaty Lojalny Bank” może zawrzeć Klient, który/ego: 
1. Konto Osobiste zostało uznane w poprzednim miesiącu kalendarzowym wpływem z tytułu wynagrodzenia za pracę lub emerytury 
lub renty, w kwocie min. 1 200,00 zł; lub 
2. złoży w Banku Dyspozycję powiadomienia o numerze rachunku bankowego; lub 
3. jest posiadaczem Konta Osobistego w Banku oraz posiada rachunek bieżący z oferty dla Klientów segmentu Małych 
Przedsiębiorstw.

Plus Bank Lokata Tradycyjna 1,85% 3 miesiące od 100 000,00 zł Brak konieczności posiadania rachunku osobistego.
Getin Noble Bank Lokata Tradycyjna 1,80% 3 miesiące min. 500 zł Lokata dostępna dla nowych i obecnych klientów banku.



Plus Bank Lokata Dynamicznie Rosnąca 1,80% 3 miesiące min. 3 000 zł Bank wymaga założenia rachunku osobistego.
Plus Bank Lokata Tradycyjna 1,80% 3 miesiące od 50 000,00 do 99 999,99 zł Brak konieczności posiadania rachunku osobistego.

Raiffeisen Polbank e-Lokata 1,70% 3 miesiące min. 3 000 zł
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.

Toyota Bank Polska Lokata Kapitalna - 3 miesiące 1,70% 3 miesiące min. 5 000 zł Możliwość założenia lokaty tylko z kanału elektronicznego Systemu Bankowości Elektronicznej.
Plus Bank Lokata Tradycyjna 1,65% 3 miesiące od 1 000 zł do 49 999,99 zł Brak konieczności posiadania rachunku osobistego.

Toyota Bank Polska Lokata Standardowa 1,65% 3 miesiące min. 2 000 zł Jeśli nie jesteś klientem banku, możesz zadzwonić na infolinię (801 900 700 lub 488 55 50), a doradca zbierze Twoje dane i przekaże 
Ci numer konta lokaty, która zostanie uruchomiona natychmiast po zaksięgowaniu przelewu.

Euro Bank Lokata standardowa 1,60% 3 miesiące od kwoty 10 000 zł Bank wymaga założenia rachunku osobistego. Lokata założona w serwisie eurobank online lub przez telefon. W przypadku założenia 
lokaty w placówce oprocentowanie wynosi: 1,45%, w przypadku założenia lokaty poprzez aplikację mobilną: 1,65%.

Bank SMART SMART Lokata 1,50% 3 miesiące min. 1 000 zł Bank otwiera i prowadzi SMART Lokatę wyłącznie na rzecz osób posiadających w Banku rachunek.

Euro Bank Lokata standardowa 1,50% 3 miesiące do kwoty 9 999,99 zł Bank wymaga założenia rachunku osobistego. Lokata założona w serwisie eurobank online lub przez telefon. W przypadku założenia 
lokaty w placówce oprocentowanie wynosi: 1,35%, w przypadku założenia lokaty poprzez aplikację mobilną: 1,55%.

T-Mobile Usługi Bankowe Lokata T-Mobile 1,50% 3 miesiące min. 1 000 zł T-Mobile lokatę można założyć w jednej z placówek T-Mobile Usługi Bankowe, a jeśli jesteś już Klientem banku - za pośrednictwem 
konsultanta infolinii lub Wirtualnego Oddziału,  w bankowości internetowej lub mobilnej.

VW Bank direct Lokata Plus 1,50% 3 miesiące od 1 000 zł do 9 999,99 zł

Dla poniższych kwot oprocentowanie wygląda następująco:
- 10 000 zł - 24 999,99 zł - 1,55%
- 25 000 zł - 49 999,99 zł - 1,60%
- 50 000 zł - 99 999,99 zł - 1,65%
- 100 000 zł - 149 999,99 zł - 1,70%
- 150 000 zł i więcej - 1,75%
Bank wymaga otwarcia konta osobistego.

Inteligo Lokata w IKO 1,40% 3 miesiące min. 1 000 zł Lokaty dostępne są wyłącznie w najnowszej wersji aplikacji mobilnej IKO (dostępnej od 2 lutego 2015 r.) powiązanej z rachunkiem 
bankowym dla klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim , w tym w Inteligo. Lokaty nie są dostępne w portmonetce IKO.

PKO Bank Polski Lokata w IKO 1,40% 3 miesiące min. 1 000 zł Lokaty dostępne są wyłącznie w najnowszej wersji aplikacji mobilnej IKO (dostępnej od 2 lutego 2015 r.) powiązanej z rachunkiem 
bankowym dla klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim , w tym w Inteligo. Lokaty nie są dostępne w portmonetce IKO.

Raiffeisen Polbank Standardowa Lokata 
Terminowa/Lokata Internetowa 1,40% 3 miesiące min. 3 000 zł Lokata Internetowa  dostępna wyłącznie w przypadku zawierania umowy lokaty w systemie bankowości internetowej R-Online oraz w 

serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank.
Bank BGŻ BNP Paribas Lokata ExtraZysk 1,30% 3 miesiące min. 1 000 zł -

Bank Millennium Lokata SuperProcent 1,30% 3 miesiące min. 1 000 zł -

Deutsche Bank db Lokata Wibitna 1,26% 3 miesiące min. 5 000 zł
Aby lokata bankowa mogła zostać otwarta, konieczne jest posiadanie konta osobistego (w tym bezpłatnego konta internetowego 
dbNET) albo db Konta Oszczędnościowego w Deutsche Bank Polska (lub jego otwarcie). Jak wylicza się oprocentowanie dla okresu 3 
miesięcy: wartość indeksu WIBID 3M - stała stawka 0,25%. Do wyliczenia przyjęto WIBID 3M: 1,51%.

Bank Ochrony Środowiska Ekolokata 1,20% 3 miesiące min. 1 000 zł -



Bank Pekao SA E-lok@ta 1,20% 3 miesiące min. 1 000 zł
Promocyjne oprocentowanie obowiązuje dla lokat otwartych w dniach od 8 lipca do 5 sierpnia 2016 r. Bank otwiera i prowadzi E-
lok@ty wyłącznie na rzecz osób posiadających w Banku rachunek Eurokonto, które zawarły z Bankiem umowę w zakresie korzystania 
z usługi Pekao24. Standardowe oprocentowanie lokat dla okresu 3 miesięcy wynosi 0,5%.

Bank BPS Lokata 365 1,10% 3 miesiące min. 1 000 zł w przypadku kiedy założymy lokatę na kwotę 20.000 zł lub wyższą oprocentowanie wzrośnie o 0,1 p.p.

Bank Pocztowy SA Lokata Mini 1,05% 4 miesiące min. 500 zł Bank nie posiada w ofercie lokaty na okres 3 miesięcy. Oprocentowanie dotyczy lokat otwartych w Pocztowym Koncie lub na lokaty-
online.pl.

Alior Bank Lokata standardowa 1,00% 3 miesiące min. 1 000 zł -
Bank BPH Lokata standardowa 1,00% 3 miesiące min. 1 000 zł -

Credit Agricole Lokata standardowa 1,00% 3 miesiące min. 1 000 zł Bank wymaga założenia rachunku osobistego.

mBank Lokata progres 1,00% 3 miesiące min. 500 zł Oprocentowanie rośnie z czasem trwania lokaty. Dla lokaty 3 miesięcznej wynosi 1,00%. Do lokaty bank wymaga otwarcia rachunku 
osobistego.

Santander Consumer Bank Lokata Zysk+ 0,75% 3 miesiące min. 10 000 zł -
Santander Consumer Bank Lokata Zysk+ 0,70% 3 miesiące od 1 000 zł do 9 999,99 zł -

Santander Consumer Bank Lokata Direct+ 0,70% 3 miesiące od 5 000 zł do 9 999,99 zł
Dla poniższych kwot obowiązuje następujące orpocentowanie:
1) 10 000.00 zł- 59 999.99 zł - 0,75%
2) 60 000.00 zł i więcej - 0,80%

Santander Consumer Bank Direct+ Internet 0,70% 3 miesiące od 5 000 zł do 9 999,99 zł
Dla poniższych kwot obowiązuje następujące orpocentowanie:
1) 10 000.00 zł- 59 999.99 zł - 0,75%
2) 60 000.00 zł i więcej - 0,80%
Oprocentowanie nominalne, wg stawki stałej, rachunków lokat terminowych Direct+ zakładanych przez Internet

ING Bank Śląski Lokata Terminowa 0,50% 3 miesiące min. 1 000 zł Lokata dostępna dla klientów posiadających rachunek osobisty.
Citi Handlowy Lokata standardowa 0,25% 3 miesiące min. 500 zł -

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione bez zgody właściciela strony internetowej 
www.domfinansowy24.pl.


