
 

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, 

wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.851.630.418,91 złotych (wpłacony w całości). Infolinia: 197 97. Opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora. 

Karta produktu Terminowej Lokaty Oszczędnościowej 
 

Nazwa lokaty Lokata Specjalny Procent* 

Waluta PLN 

Maksymalna kwota lokaty Bez ograniczeń 

Rodzaj stopy procentowej Stała 

Kapitalizacja Na koniec okresu 

Odnawialność 

Tak – kapitalizacja odsetek**, 

z możliwością zmiany lokaty na nieodnawialną w dowolnym 

momencie okresu umownego 

Skutek likwidacji Lokaty przed 

zakończeniem Okresu umownego 

 
Utrata należnych odsetek 

 

Termin ważności wniosku wniosek jest ważny tylko w dniu złożenia  

 

* „Lokata Specjalny Procent” (dalej: Lokata) jest dostępna za pośrednictwem Bankowości Internetowej w Getin Noble Bank S.A. 
  
**    Lokata jest automatycznie zakładana jako lokata odnawialna. Po założeniu Lokaty Posiadacz w dowolnym momencie Okresu 

umownego ma możliwość dokonywania zmian parametru Lokaty dotyczącego odnawialności w zakładce „Szczegóły lokaty” w 
Bankowości Internetowej dostępnej pod adresem www.getinbank.pl oraz za pośrednictwem Infolinii (Contact Center pod numerem 
telefonu 197 97). 
W przypadku Lokaty odnawialnej, po upływie okresu umownego, Lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres na jaki 
została założona i z oprocentowaniem równym obowiązującej w dniu odnowienia Lokaty stopie referencyjnej NBP: 
- pomniejszonej o 0,50 p.p. – dla lokat o okresie 1 i 2 miesiące, 
- pomniejszonej o 0,25 p.p. – dla lokat o okresie 3 i 4 miesiące, 
- niepomniejszonej – dla lokat o okresie od 5 miesięcy do 12 miesięcy. 
Dzień odnowienia Lokaty to dzień rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego Lokaty. Kwotę odnawianej Lokaty stanowi kwota 
Lokaty z poprzedniego Okresu umownego powiększona o odsetki naliczone przez Bank za poprzedni Okres umowny. Posiadacz 
lokaty ma prawo wypowiedzieć Lokatę w przypadku niezaakceptowania warunków odnowienia lokaty – na zasadach opisanych w 
„Regulaminie rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w 
Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” (dalej „Regulamin rachunków”).  
W przypadku Lokaty nieodnawialnej Bank przekaże należne środki wraz z odsetkami na rachunek bankowy, którego właścicielem 
jest Posiadacz, podany przez Posiadacza jako rachunek do zwrotu środków. 
 

Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w potwierdzeniu zawarcia umowy Lokaty oraz w Regulaminie 
rachunków. 


