
 

 

Atrakcyjne konto oszczędnościowe i tanie konto osobiste 
w tym samym banku – porównanie wybranych ofert 
 

Bank 
 

Rachunek 
oszczędnościowy 

Oproc. dla 
kwoty 
10 000 zł 

Warunki rachunki 
oszczędnościowego 

Przelew z 
rachunku 
oszczędnościo
wego na 
powiązany 
ROR (internet) 

Powiązane 
konto 
osobiste 

Opłata za 
prowadzenie 
ROR 

Przelew 
zewnętrzny 
(internet) 

Karta: opłaty 
za wydanie i 
obsługę 

Zwolnienie z 
opłaty za 
kartę 

Wyplata z 
bankomatów 
obcych w 
kraju 

Deutsche 
Bank 

db Konto 
oszczędnościowe 
24h 

8,10% 

Dotyczy kont otwartych nie 
wcześniej niż dnia 01.12.2011. 
 
Oprocentowanie promocyjne 
stosowane dla salda do 10.000 
zł. (dla wyższych kwot - 
3,85%). 

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

Konto 
osobiste 
dbNET 

0,00 zł 0,00 zł 0,00-5,00 zł  

min. 1 
transakcja 
kartą w 
miesiącu 

0,00 zł 

ING Bank 
Śląski 

Otwarte Konto 
Oszczędnościowe 
Direct 

5,50-6,00 % 

Oprocentowanie dotyczy 
wyłącznie nowych klientów i 
obowiązuje przez 6 miesięcy 
od dnia otwarcia konta, 
standardowa stawka - od 
3,5%. 
 
Możliwośd podwyższenia 
oprocentowania o 0.5 p.p. w 
przypadku regularnych 
wpływów wynagrodzenia na 
ROR. 

0,00 zł 
Konto z 
Lwem Direct 

0,00 zł 0,00 zł 0,00-7,00 zł  
min. 100 zł 
miesięcznie 
wydane kartą  

0,00 zł 



 

 

BNP 
Paribas 

Konto Więcej 
Oszczędnościowe 

5,50% 

Dzienna kapitalizacja odsetek 
jedynie w dni robocze. 
 
Oprocentowanie 5,50% 
obowiązuje dla kwoty do 
15 000 zł wyłącznie przez 6 
miesięcy od podpisania 
umowy. 

0,00 zł 
Konto z 
pakietem S 

0,00 zł 0,50 zł 0,00 zł n.d. 

5 zł - 
bankomaty 
Euronet; 
 
3% min. 5 zł - 
pozostałe 

Meritum 
Bank 

Konto 
oszczędnościowe 

4,75% 

O procentowanie 4,75% 
stosowane, gdy saldo na 
rachunku wynosi co najmniej 
10 000 zł (niższe saldo -  
4,00%, od 100 000 zł - 5,00%). 

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

Meritum 
Konto 
Zarabiające* 

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

0,00 zł 

Toyota 
Bank 

Konto 
oszczędnościowe 

4,59% 

Oprocentowanie progresywne 
uzależnione od kwoty 
wpłaconej na konto (od 3,85% 
do 4,90%). 

0,00 zł 
pierwszy w 
miesiącu;  
 
9,00 zł - 
kolejne  

Konto 
osobiste 

0**-2,50 zł  0,00 zł 0,00 zł n.d. 

0,00 zł - 
pierwsze trzy 
wypłaty w 
miesiącu; 
 
4,50 zł - 
czwarta i 
kolejne 
wypłaty w 
miesiącu 

*Klient ma możliwośd otrzymania zwrotu 4% wydatków na stacjach paliw dokonanych przy użyciu karty wydanej do konta (przy miesięcznych wpływach na konto minimum 1500 zł). 
** Bank nie pobiera opłaty, w przypadku wykonania obrotów bezgotówkowych kartami Super Red III lub Ruby Passion w wysokości min. 1 000 zł miesięcznie.  
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