Lokata na Start PlusBanku najlepsza według czerwcowego rankingu Comperia.pl
Lokata na Start PlusBanku znowu święci triumfy. Według rankingu opublikowanego
przez portal Comperia.pl jest najlepszą lokatą 3-miesięczną w czerwcu br.
W najnowszym zestawieniu depozytów trzymiesięcznych portal Comperia.pl wyróżnił
Lokatę na Start PlusBanku. Oprocentowanie na poziomie 4% daje jej pierwszą, ex aequo z
produktem Nest Banku, pozycję wśród depozytów 3-miesięcznych. Zakładając tę lokatę
mamy możliwość jej zerwania bez utraty odsetek po każdym pełnym okresie odsetkowym.
Depozyt skierowany jest do klientów posiadających ROR w banku nie dłużej niż 12 miesięcy,
którzy dodatkowo nie korzystali wcześniej z lokat terminowych. Jest to lokata trzymiesięczna
z trzema miesięcznymi okresami odsetkowymi. W przypadku Lokaty na Start kapitalizacja
odsetek ma miejsce po każdym zakończonym okresie odsetkowym, co gwarantuje zysk nawet
w przypadku zerwania po pierwszym miesiącu deponowania.
Oprocentowanie w kolejnych miesięcznych okresach wynosi 3% w skali roku, 4% w skali
roku i 5% w skali roku. Minimalny poziom depozytu wynosi 1000 zł, a maksymalnie 10 tys.
zł. Każdy Klient może założyć 1 lokatę Na Start.




LOKATA NA START to wiele korzyści:
wysokie oprocentowanie – średnio 4% skali roku,
krótki okres deponowania – 3 miesiące,
elastyczny przedział kwoty na lokacie: od 1 000 zł do 10 000 zł,
pewny zysk – stałe oprocentowanie,
swoboda dysponowania odsetkami:
o
przekazywane co miesiąc na konto Plus,
o
kapitalizacja odsetek do kwoty lokaty,
o
udostępniane do wypłaty z lokaty po zakończeniu okresu deponowania środków,
możliwość zerwania lokaty bez utraty odsetek już po pierwszym miesiącu deponowania,
bezpieczeństwo środków- gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.





LOKATA NA START dostępna jest:
w Oddziałach PlusBanku,
w Centrum Obsługi Klienta pod nr 801 66 77 88 oraz (61) 8461 461,
po wysłaniu SMSa o treści START pod numer 661005500 (koszt jak za zwykły SMS).
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