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Tabele stóp procentowych 
dla osób fizycznych w 
ramach Kompakt Finanse 
 

Oprocentowanie w stosunku rocznym 

Obowiązuje od 15.04.2019 r. 
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Bankowe rachunki dla osób fizycznych 

 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

Konto Osobiste 0,00% 

Konto Osobiste 13+ 0,00% 

Konto Oszczędnościowe 

do 99 999,99 PLN 0,40% 

nadwyżka ponad 99 999,99 PLN 0,70% 

Oprocentowanie należności przeterminowanych 10,00% 

  

Lokaty 

 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(stała stopa procentowa) 

Lokata 

3 miesięczna 0,50% 

6 miesięczna 0,50% 

12 miesięczna 0,50% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

Lokata (na nowe środki1)2 

3 miesięczna 1,50% 

6 miesięczna 1,50% 

9 miesięczna 1,50% 

Stopa procentowa za przedterminową wypłatę środków pieniężnych 0,01% 

1 Oferta dostępna tylko na nowe środki. Nowe środki - są to środki pieniężne pochodzące spoza Kompakt Finanse 
stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w Kompakt Finanse na dany dzień (informacja o dacie 
przeliczenia salda, od którego liczona jest nadwyżka środków dostępna jest na stronie internetowej Kompakt Finanse w 
sekcji oszczędności, zakładce lokaty oraz we wniosku o lokatę na nowe środki). Jako sumę aktywów zgromadzonych w 
Kmpakt Finanse rozumie się środki (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach 
oszczędnościowych oraz depozytach terminowych (wszystkie rodzaje lokat) prowadzonych w walucie PLN w Kompakt 
Finanse, w ramach których Klient Indywidualny zdefiniowany jest jako Posiadacz lub Współposiadacz. Lokaty uruchomione 
w ramach zgromadzonej nadwyżki środków automatyczne zmniejszają kwotę dostępnych nowych środków o kwotę na 
którą lokaty zostały założone.  
2 Automatyczne odnowienie lokaty (prowadzenie lokaty przez kolejne okresy umowne) ma status włączony, oznacza to, iż 
po zakończeniu okresu umownego lokata (kapitał wraz z naliczonymi odsetkami) zostanie odnowiona na kolejny 
odpowiedni okres 3 miesięczny, 6 miesięczny lub 9 miesięczny na warunkach standardowej Lokaty 3 miesięcznej, 6 
miesięcznej a 9 miesięczna na warunkach standardowej Lokaty 12 miesiecznej prezentowanej w aktualnie obowiązujących 
tabelach stóp procentowych. 

 

Kredyty 

 

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

Kredyt Odnawialny 

Należności przeterminowane dla umów zawartych lub aneksowanych na 
podstawie wniosków złożonych do 09.05.2016 r. 

10,00% 

Należności przeterminowane dla umów zawartych lub aneksowanych na 
podstawie wniosków złożonych od 10.05.2016 r. 

14,00% 

Kredyt Gotówkowy 

Należności przeterminowane 10,00% 
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