
 

 

 

Atrakcyjne konto osobiste i rachunek oszczędnościowy  
w tym samym banku – porównanie wybranych ofert 
 

Bank Konto osobiste 
Premia, bonus lub 
moneyback 

Warunki, jakie klient 
musi spełnid, aby 
uzyskad premię 

Opłata za 
konto 

Karta - 
opłaty za 
wydanie i 
obsługę 

Warunki 
zwolnienia 
z opłaty za 
kartę 

Wypłaty z 
bankomatów 
obcych w 
kraju 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Oproc. 
dla 
kwoty 
10 000 zł 

Przelew z 
rachunku 
oszczęd. na 
ROR 

Alior Sync 
 

Konto Alor 
Sync 
 

5,00% cashback za 
zakupy dokonane 
przez internet 

n.d. 0,00 zł 0,00 zł n.d. 0,00 zł 
Konto 
oszczędnościowe 

4,35% 0,00 zł 

Bank BGŻ 
Konto osobiste 
z premią 

1,00% premia od 
najwyższego 
wpływu na konto 
(max. 50 zł 
miesięcznie) 

Regularne przelewy 
wynagrodzenia. 
 
Transakcje 
bezgotówkowe  kartą 
płatniczą wydaną do tego 
konta na łączną kwotę  
min. 300 zł. 

0,00 zł 5,00-8,00 zł  

niższa 
opłata - 
min. 300 zł 
wydane 
przy użyciu 
karty 
 

0,00 zł 
Konto 
oszczędnościowe 
Eskalacja 

3,55% 

0,00 zł - 
pierwszy w 
miesiącu; 
 
10,00 zł -
kolejne 

Bank 
Millennium 

Dobre Konto 

3,00% zwrot 
wydatków 
dokonanych przy 
użyciu karty w 
sklepach, 
supermarketach i 
na stacjach paliw 
(max. 50 zł 
miesięcznie) 

Miesięczne wpływy na 
konto min. 1000 zł. 
 
Min. jedna płatnośd kartą 
wydaną do konta. 

0,00 zł – gdy 
wpływ min. 
1000 zł i jedna 
transakcja 
kartą; 
 
7,00 zł – w 
pozostałych 
przypadkach 

0,00-3,00 zł 

wpływ min. 
1000 zł i 
jedna 
transakcja 
kartą 

0,00 zł – gdy 
wpływ min. 
1000 zł i 
jedna 
transakcja 
kartą; 
 
1,00zł -  5,00 
zł – w 
pozostałych 
przypadkach 

Konto 
oszczędnościowe 
Twój Cel 

4,00% 

0,00 zł - 
pierwszy w 
miesiącu; 
 
7,50 zł -
kolejne 

Meritum 
Bank 

Konto 
zarabiające 

Zwrot 4% 
wydatków 
dokonanych na 

Miesięczne wpływy na 
konto min. 1 500 zł. 

0,00 zł 0,00-2,00 zł 
min. 200 zł 
miesięcznie 
wydane 

0,00 zł 
Konto 
Oszczędnościowe 

4,75% 
0,00 zł - 
pierwszy w 
miesiącu; 



 

 

stacjach paliw 
(max. 30 zł 
miesięcznie). 

kartą  
10, 00 zł - 
kolejne 

BOŚ Bank 
Konto bez 
Kantów 

Premie od  1 do 10 
zł za transakcje 
dokonywane z 
rachunku i 
korzystanie z 
innych produktów 
(suma premii max. 
60 zł w miesiącu). 

n.d. 10,00 zł 3,00 zł n.d. 0,00 zł Ekoprofit 4,00% 

0,00 zł - 
pierwszy w 
miesiącu 
 
5,00 zł -
kolejne 

Getin Bank 

Konto 
Uniwersalne 
Plus z kartą 
debetową dla 
kierowców 

Zwrot różnicy w 
cenie paliwa 
powyżej 4,99 zł za 
litr przy zakupach 
na dowolnych 
stacjach na terenie 
kraju, z użyciem 
karty debetowej 
(zwrot może 
obejmowad zakup 
max. 30 litrów 
paliwa w 
miesiącu). 

n.d. 

0,00 zł – gdy 
miesięczne 
wpływy min. 
750 zł lub 
transakcje 
bezgotówkowe 
na kwotę min. 
400 zł; 
 
9,99 zł – w 
pozostałych 
przypadkach. 

0,00 zł n.d. 

0,00 zł –
Euronet; 
 
2,99 zł – BZ 
WBK i eCard; 
 
3,50 % min. 
5,00 zł – 
pozostałe. 

Konto 
oszczędnościowe 

4,00% 0,00 zł 

Getin Online 
Konto 
Skarbonkowe 

Premie za 
poszczególne 
transakcje 
dokonane kartą, 
wpływ pensji na 
rachunek, 
skorzystanie z 
lokaty 
proponowanej 
przez bank.  

Min. 3 transakcje 
bezgotówkowe kartą 
wydaną do konta 

0,00 zł 0,00 zł n.d. 0,00 zł 
Konto 
oszczędnościowe 

4,00% 

0,00 zł - 
pierwszy w 
miesiącu; 
 
4,99 zł -
kolejne 



 

 

Euro Bank Konto online 
Zwrot 0,50% 
wydatków 
dokonanych kartą  

n.d. 

0,00 zł – przy 
miesięcznych 
wpływach min. 
1 000 zł lub 
średnim 
saldzie 10 000 
zł; 
 
7,00 zł - w 
pozostałych 
przypadkach 

0,00 zł – 
1,95 zł 

min. 3 
transakcje 
karta w 
miesiącu 

0,00 zł 
Konto 
oszczędnościowe 

4,25% 

0,00 zł - dwa 
pierwsze w 
miesiącu; 
 
2,99 zł - 
kolejne. 

BZ WBK 
Konto 
Wydajesz & 
Zarabiasz 

Zwrot 1% płatności 
kartą Visa 
Wydajesz & 
Zarabiasz 

n.d. 

0,00 zł - przy 
miesięcznych 
wpływach min. 
1000 zł; 
 
7,00 zł - w 
pozostałych 
przypadkach 

5,00 zł n.d. 0,00 zł 
Konto 
oszczędnościowe 

3,25% 

0,00 zł - 
pierwszy w 
miesiącu; 
 
7,00 zł - 
kolejne 

Alior Bank 
Konto 
Zakupowe 

Bank zwraca 1% od 
każdej transakcji 
bezgotówkowej i 
płatności 
internetowej 
wykonanej kartą 

n.d. 7,00 zł 5,00 zł n.d. 

0,00 zł -
Euronet i 
Cash4you; 
 
5,00 zł - 
pozostałe 

Konto 
oszczędnościowe 

4,35% 

0,00 zł - 
pierwszy w 
miesiącu; 
 
1,00 zł - 
kolejne 

Przelewy zewnętrzne (internet): Alior Bank, Alior Sync, Bank BGŻ, Bank Millennium, Meritum Bank, BOŚ Bank, Getin Bank, Getin Online, Euro Bank  - 0 zł,  
BZ WBK – 0,50 zł. 
Źródło: Bankier.pl, banki, stan na dzieo 11.09.2012 r. 


