Warszawa, 11 maja 2018 r.

Promocyjna oferta Getin Banku - 3,5% na Koncie Oszczędnościowym

Getin Bank podwyższył stawkę oprocentowania Konta Oszczędnościowego, z której skorzystać
można do końca sierpnia br. Promocyjne oprocentowanie wynosi 3,5% w skali roku i ma gwarancję
niezmienności przez 12 miesięcy.
Promocyjne oprocentowanie 3,5% w skali roku dotyczy kwoty do 10 tys. zł. Środki powyżej tej kwoty
objęte są oprocentowaniem podstawowym wskazanym w Tabeli dostępnej na stronie internetowej
Getin Banku. Ponadto nadwyżka powyżej 10 tys. zł może zostać objęta promocją "Na nowe środki",
dzięki której zarówno nowi, jak i obecni Klienci mogą zyskać oprocentowanie do 2,5% przez
4 miesiące dla nowych środków do 200 tys. zł.
- Konto oszczędnościowe jest chętnie wybieraną przez Klientów formą odkładania pieniędzy. Jego
przewagą jest to, że zapewnia stały, elastyczny dostęp do środków, a zgromadzone na nim pieniądze
można wypłacać w dowolnym momencie, bez utraty odsetek – mówi Marek Ubysz, Dyrektor
Departamentu Kont i Depozytów Getin Noble Bank.
Aby skorzystać z oferty promocyjnej, należy założyć konto osobiste i co miesiąc otrzymywać wpływ
na rachunek z tytułu wynagrodzenia w wysokości min. 1500 zł oraz wyrazić zgody marketingowe.
Oferta jest skierowana do Klientów, którzy nie posiadali konta osobistego w Getin Banku w okresie
od 01.05.2017 r. do 10.05.2018 r.
Osoby zainteresowane odkładaniem pieniędzy na Koncie Oszczędnościowym 3,5% mogą otworzyć
Konto Proste Zasady, stworzone z myślą o tych, chcą mieć kontrolę nad swoimi finansami. Wystarczy
jedna płatność kartą debetową lub BLIKIEM w ciągu miesiąca (na dowolną kwotę), by Klient nie
poniósł żadnych opłat za prowadzenie rachunku, kartę debetową, przelewy przez Bankowość
Internetową i Mobilną oraz wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce.
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