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Na rynku usług finansowych w Polsce można znaleźć wiele ofert lokat bankowych i innych oprocentowanych
depozytów. Jednak większość z tych ofert gwarantuje słabe warunki i nie opłaca się z nich skorzystać. Dobrym
rozwiązaniem w szukaniu dobrej oferty banku jest ranking lokat. Jest to zestawienie najlepiej oprocentowanych
depozytów wraz z opisanymi szczegółami umowy z bankiem. Jeśli szukasz korzystnej lokaty – sprawdź nasz poniższy
ranking i analizę warunków.

Najlepszą lokatą terminową jest depozyt proponowany przez Idea Bank. Jest to lokata oprocentowana na 4% w skali
roku. Termin zapadalności w tym przypadku wynosi trzy miesiące. Minimalnie na lokatę wpłacimy 1 tys. zł, a
maksymalnie 10 tys. zł. Nie ma potrzeby zakładania dodatkowego rachunku osobistego w Idea Banku. Oferta ta jest
dostępna przez Internet.
Inną lokatą, która posiada atrakcyjne oprocentowanie jest Lokata na start w Getin Banku. Tutaj możemy liczyć na
3,5% w skali roku. Depozyt jest zakładany na okres 2 miesięcy. Na lokacie możemy zdeponować od 500 zł do 10 tys.
zł. Wcześniejsze wycofanie oszczędności z depozytu nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów. Z oferty
możemy skorzystać otwierając lokatę przez Internet.
Podobne oprocentowanie – 3,5% w skali roku, jednak na nieco innych warunkach, oferuje Noble Bank. Mowa o
lokacie rentierskiej, na której można zdeponować większe sumy niż na standardowych depozytach. Depozyt jest
oferowany na okres 2 miesięcy i jest skierowany do nowych klientów banku. Lokatę można założyć poprzez drogę
internetową.
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Godną polecania ofertą jest również lokata w BGŻ Optima. Oprocentowanie jakie posiada ta oferta to 3,2% w skali
roku. Jest to depozyt otwierany na 3 miesiące i przeznaczony tylko dla nowych klientów. Dużą zaletą jest możliwość
zdeponowania do 100 tys. zł na tej lokacie. Zrywając przed czasem umowę, klient nie traci wypracowanych odsetek.
Najwygodniej otworzyć tę lokatę korzystając z Internetu.
Ciekawym depozytem jest także oferta Santander Banku. Termin zapadalności w tym przypadku wynosi 3 lata.
Depozyt jest oprocentowany na 3% w skali roku. Minimalną kwotą jaką można wpłacić na lokatę Santandera to 5 tys.
zł. Ta oferta może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć pewność osiągania stałych zysków.
Sprawdzaj regularnie najlepsze lokaty internetowe i inwestuj bezpiecznie wolne środki finansowe.
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