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1. Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 

Rachunek główny konta w PLN Rachunek walutowy 

nieoprocentowany 

 

Informacje dodatkowe 

Bank może wypowiedzieć Umowę konta w przypadku braku obrotów na koncie przez okres 6 miesięcy, poza  

okresowym dopisywaniem odsetek i ich wypłatą, gdy stan oszczędności jest niższy niż równowartość 100 PLN. 
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2. Rachunek Oszczędzam w PLN  

Rodzaj oferty Oprocentowanie zmienne obowiązujące od 1.12.2022 r. 

Stopa bazowa + marża Stawka oprocentowania 1 

z dzienną kapitalizacją odsetek: 

 WIBOR 1M + (- 4,5%) 2,45% 

z kwartalną kapitalizacją odsetek: 

Oferta standardowa WIBOR 1M + (- 4,5%) 2,45% 

Oferta specjalna 

„Rachunek Oszczędzam – lojalni zyskują” 2 

WIBOR 1M + (- 4,5%) + 0,3% 2,75% 

Promocja w ofercie specjalnej 

„Rachunek Oszczędzam – lojalni zyskują” 3 

WIBOR 1M + (- 4,5%) + 0,5% 2,95% 

Promocja w ofercie specjalnej 

„Rachunek Oszczędzam – lojalni zyskują” 4 

WIBOR 1M + (- 4,5%) + 1% 3,45% 

 

 

Informacje dodatkowe 

1. Stawki oprocentowania podane są w skali roku. 

2. Oprocentowanie zmienne Rachunku Oszczędzam jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym 

marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. 

3. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych.  

4. Stopa bazowa WIBOR 1M na dzień 25.11.2022 r.: 6,95%. 

5. W ramach konta można otworzyć cztery Rachunki Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek oraz jeden 

Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek. 

6. Minimalna kwota stałego zasilania realizowanego automatycznie w ramach jednego wskazanego Rachunku 

Oszczędzam: 50 PLN. 

 

 

 

 

1 Stawka oprocentowania jest aktualizowana każdego 1 dnia miesiąca kalendarzowego według wartości       

WIBOR 1M z 25 dnia poprzedniego miesiąca. 

2 Warunki oferty określa regulamin „Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują”. 

3 Promocja „Podwyższone oprocentowanie w ofercie specjalnej na Rachunku Oszczędzam” obowiązująca od  

19.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 

4 Promocja „Podwyższone oprocentowanie w ofercie specjalnej na Rachunku Oszczędzam 2” obowiązująca od 

2.08.2022 r. do 31.12.2022 r. Oprocentowanie w ramach tej promocji będzie wyższe o 0,5 punktu procentowego 

w stosunku do oprocentowania określonego w promocji „Podwyższone oprocentowanie w ofercie specjalnej na 

Rachunku Oszczędzam”, co oznacza podwyższenie oprocentowania w ofercie specjalanej Rachunku 

Oszczędzam o 1 punkt procentowy w stosunku do oferty standandardowej. 
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3. Lokaty 

3.1 Lokaty terminowe w PLN oraz w walutach obcych  

Lokaty terminowe w PLN - oprocentowanie stałe 

Długość lokaty Oferta standardowa Oferta na nowe pieniądze  

30 dni 3,00% - 

60 dni 3,00% - 

90 dni 3,50% 7,00% 

180 dni 4,00% 8,00% 

270 dni 4,00% 6,00% 

1 rok 4,50% 7,00% 

2 lata 4,50% 7,00% 

3 lata 4,50% 6,00% 

 

Lokaty terminowe w walutach obcych - oprocentowanie stałe 

Długość lokaty Waluta 

EUR USD GBP 

30 dni 0,01% 0,01% 0,01% 

60 dni 0,01% 0,01% 0,01% 

90 dni 0,01% 0,01% 0,01% 

180 dni 0,01% 0,01% 0,01% 

270 dni 0,01% 0,01% 0,01% 

1 rok 0,01% 0,01% 0,01% 

2 lata 0,01% 0,01% 0,01% 

3 lata 0,01% 0,01% 0,01% 

 

Informacje dodatkowe 

1. Stawki oprocentowania podane są w skali roku. 

2. Oferta na nowe pieniądze (dotyczy lokaty terminowej w PLN – oprocentowanie stałe ) dostępna jest w placówkach 

bankowych i serwisie CA24 Infolinia (dla wszystkich rodzajów kont z wyłączeniem Pakietu Depozytowego, 

Podstawowego Rachunku Płatniczego, Podstawowego Rachunku Płatniczego dla Młodych), na łączną kwotę  

do 200 000 PLN w każdym z podanych okresów (limit dotyczy sumy lokat o danej długości, założonych  

od 21.12.2022 r. w ramach jednego konta dla osób fizycznych). Przez nowe pieniądze należy rozumieć przyrost 

pieniędzy na koncie Klienta w stosunku do stanu pieniędzy zgromadzonych na jego koncie 31.10.2022 r.,                     
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z wyłączeniem pieniędzy przekazanych z innych kont prowadzonych w Banku dla Klienta, w tym z kont 

prowadzonych dla klientów instytucjonalnych i Rolników Indywidualnych.  

3. Lokatę można odnowić według standardowej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. 

4. Minimalna kwota lokaty (zależnie od waluty): 1000 PLN, 100 EUR, 100 USD, 100 GBP.  

5. Kapitalizacja odsetek na rachunku lokaty następuje po okresie umownym lokaty. 

3.2 Lokata mobilna w PLN – oferta specjalna dla nowych kont  

Długość lokaty Oprocentowanie stałe 

180 dni 10,00% 

 

Informacje dodatkowe 

1. Stawki oprocentowania podane są w skali roku. 

2. Oferta specjalna lokaty mobilnej dotyczy wyłącznie jednej lokaty terminowej w ramach konta dla osób fizycznych 

na kwotę do 50 000 PLN, założonej w aplikacji CA24 Mobile w ciągu 14 dni po otwarciu konta dla osób fizycznych. 

Minimalna kwota lokaty: 1 000 PLN.  

3. Lokatę można odnowić według standardowej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. 

  

3.3 Pakiet Zyskowny Duet w PLN zakładany w połączeniu z Funduszem Amundi Parasolowy FIO    

Długość lokaty / podział środków 50% lokata + 50% fundusz 70% lokata + 30% fundusz 

90 dni 8,00% 6,50% 

 

Informacje dodatkowe 

1. Stawki oprocentowania podane są w skali roku.  

2. Oprocentowanie lokaty jest stałe i obowiazuje od 1.09.2022 r.  

3. Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet wynosi 4000 PLN.  

4. Minimalna wartość lokaty: 

 przy podziale środków 50% lokata terminowa + 50% fundusz: 2000 PLN, 

 przy podziale środków 70% lokata terminowa + 30% fundusz: 2800 PLN. 

5. Lokatę można odnowić według standardowej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. 

6. Pozostałe warunki prowadzenia produktu opisane w regulaminie „Pakiet Zyskowny Duet z Amundi Parasolowy FIO”. 
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4. Programy Systematycznego Oszczędzania 

4.1 Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan  

Założony od 19.04.2020 r. w ramach kont dla osób fizycznych otwartych od 12.05.2015 r. i kont dla 

których zawarty został aneks do umowy konta. 

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące 

od 1.10.2022 r. 

Oprocentowanie 

bazowe zmienne 

Rynkowa Stopa Referencyjna 

+ marża 

Oprocentowanie zmienne 

WIBOR 3M + (- 0,6%) 6,55% 

Oprocentowanie 

dodatkowe 

(bonusowe) stałe 

Oprocentowanie obowiązujące od 

kolejnych wpłat harmonogramowych 

Oprocentowanie stałe 

od 1 do 6 wpłaty 0,20% 

od 7 do 12 wpłaty 0,40% 

od 13 do 18 wpłaty 0,60% 

od 19 do 24 wpłaty 0,80% 

od 25 do 30 wpłaty 1,00% 

od 31 do 36 wpłaty 1,20% 

od 37 do 42 wpłaty 1,40% 

od 43 do 48 wpłaty 1,60% 

od 49 do 54 wpłaty 1,80% 

od 55 do 60 wpłaty 1,90% 

od 61 do 66 wpłaty 2,00% 

od 67 do 72 wpłaty 2,10% 

od 73 do 78 wpłaty 2,20% 

od 79 do 84 wpłaty 2,30% 

od 85 do 90 wpłaty 2,40% 

od 91 do 96 wpłaty 2,50% 

od 97 do 102 wpłaty 2,60% 

od 103 do 108 wpłaty 2,70% 

od 109 do 114 wpłaty 2,80% 

od 115 do 120 wpłaty 3,00% 
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1. Stawki oprocentowania podane są w skali roku. 

2. W ramach  w/w  konta  można  założyć  10  rachunków  w  Programie  Systematycznego  Mój Plan. Minimalny 

okres oszczędzania 6 miesięcy a maksymalny 120 miesięcy . Minimalna  kwota miesięcznej wpłaty 

harmonogramowej: 50 PLN. Maksymalny udział procentowy pieniędzy na Rachunku Oszczędzam, którymi można 

uzupełnić docelową kwotę oszczędności:  100%. 

3. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu 

oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku.  

4. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. 

WIBOR 3M wyliczony za okres 22 – 27.09.2022 r.: 7,15%. 

 

 

Założony do 18.04.2020 r. w ramach dowolnego konta dla osób fizycznych, a od 19.04.2020 r. w ramach 

kont dla osób fizycznych otwartych do 11.05.2015 r., bez zawartego aneksu do umowy konta 

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące 

od 1.10.2022 r. 

Oprocentowanie 

bazowe zmienne 

Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne 

WIBOR 3M + (- 0,8%) 6,35% 

 

 

 

 

 

Oprocentowanie 

dodatkowe (bonusowe) 

stałe 

Oprocentowanie obowiązujące od 

kolejnych wpłat harmonogramowych        

Oprocentowanie stałe 

od 1 do 6 wpłaty 0,20% 

od 7 do 12 wpłaty 0,40% 

od 13 do 18 wpłaty 0,60% 

od 19 do 24 wpłaty 0,80% 

od 25 do 30 wpłaty 1,00% 

od 31 do 36 wpłaty 1,25% 

od 37 do 42 wpłaty 1,50% 

od 43 do 48 wpłaty 2,00% 

od 49 do 54 wpłaty 2,50% 

od 55 do 60 wpłaty 3,00% 

 

Informacje dodatkowe 

1. Stawki oprocentowania podane są w skali roku. 

2. W ramach w/w konta można założyć 3 rachunki w Programie Systematycznego Mój Plan. Minimalny okres 

oszczędzania 6 miesięcy a maksymalny 60 miesięcy.  

Informacje dodatkowe 
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Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: 50 PLN. Maksymalny udział procentowy pieniędzy na 

Rachunku Oszczędzam, którymi można uzupełnić docelową kwotę oszczędności: 100%. 

3. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu 

oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku. 

4. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. 

WIBOR 3M wyliczony za okres 22 – 27.09.2022 r.: 7,15%. 

4.2 Program Systematycznego Oszczędzania Mój Dom  

Rodzaj oprocentowania   Oprocentowanie obowiązujące od 

1.10.2022 r. 

Oprocentowanie 

bazowe zmienne 

Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne 

WIBOR 3M + (- 0,8%) 6,35% 

 

 

 

 

 

Oprocentowanie 

dodatkowe 

(bonusowe) stałe 

Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych 

wpłat harmonogramowych 

Oprocentowanie stałe 

od 1 do 6 wpłaty 0,20% 

od 7 do 12 wpłaty 0,40% 

od 13 do 18 wpłaty 0,60% 

od 19 do 24 wpłaty 0,80% 

od 25 do 30 wpłaty 1,00% 

od 31 do 36 wpłaty 1,25% 

od 37 do 42 wpłaty 1,50% 

od 43 do 48 wpłaty 2,00% 

od 49 do 54 wpłaty 2,50% 

od 55 do 60 wpłaty 3,00% 

 

Informacje dodatkowe 

1. Stawki oprocentowania podane są w skali roku. 

2. W ramach konta można założyć 3 rachunki w Programie Systematycznego Oszczędzania Mój Dom. Minimalny 

okres oszczędzania 24 miesiące. Maksymalny okres oszczędzania 60 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej 

wpłaty harmonogramowej 500 PLN. Minimalna docelowa kwota oszczędności 20 000 PLN. Maksymalny udział 

procentowy pieniędzy na Rachunku Oszczędzam, którymi można uzupełnić docelową kwotę oszczędności: 100%. 

3. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu 

oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku.  

4. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. 

WIBOR 3M wyliczony za okres 22 – 27.09.2022 r.: 7,15%. 
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5. Wysokość bonusu hipotecznego: obniżona marża o 0,1% dla kredytów mieszkaniowych do wysokości 4-krotności 

docelowej kwoty oszczędności na rachunku Mój Dom. 

5.  Limit kredytowy w koncie w PLN 

Oprocentowanie stałe limitu kredytowego w koncie, miesięczna kapitalizacja odsetek 

Limit w koncie (dawniej Indywidualna Linia Kredytowa) - oferta standardowa 20,50% 

Pożyczka w rachunku (wycofana z oferty Banku) 20,50% 

 

Informacje dodatkowe 

 

Oprocentowanie debetu w rachunku (odsetki karne przy przekroczeniu salda dostępnego na rachunku)  

ma charakter zmienny, podlega kapitalizacji miesięcznej i w stosunku rocznym wynosi: 

  dla umów zawartych do 31.12.2015 r.: 4-krotność stopy kredytu lombardowego NBP, nie więcej niż 2-krotność 

odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu 

cywilnego, 

 dla umów zawartych od 1.01.2016 r.: 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za 

opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego. 

6. Produkty wycofane z oferty 

6.1 Lokata terminowa w PLN o zmiennej stopie procentowej  

Długość 

lokaty 

Oprocentowanie zmienne 

Stopa bazowa + marża Oprocentowanie obowiązujące od 1.12.2022 r. 

30 dni WIBOR 1M + (-1,3%) 5,65% 

60 dni WIBOR 1M + (-1,1%) 5,85% 

90 dni WIBOR 1M + (-1,0%) 5,95% 

180 dni WIBOR 1M + (-0,6%) 6,35% 

270 dni WIBOR 1M + (-0,5%) 6,45% 

1 rok  

WIBOR 1M + (-0,4%) 

 

6,55% 
2 lata 

3 lata 

 

Informacje dodatkowe 

1. Stawki oprocentowania podane są w skali roku. 
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2. Lokaty założone do 23.04.2022 r. lub odnowione po tym terminie. Lokatę można odnowić według stopy 

procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.  

3. Oprocentowanie zmienne lokat terminowych jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża 

może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną.  

4. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych.  

5. Aktualizacja oprocentowania odbywa się każdego miesiąca według wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 

1M z 25 dnia miesiąca. Nowa stawka oprocentowania obowiązuje od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.  

Stopa bazowa WIBOR 1M na dzień 25.11.2022 r.: 6,95%. 

6. Kapitalizacja odsetek na rachunku lokaty następuje po okresie umownym lokaty. 

6.2  Lokata dynamiczna w PLN 

Okres utrzymania 

lokaty 

Oprocentowanie zmienne 

Stopa bazowa + marża Oprocentowanie obowiązujące od 1.12.2022 r. 

1 miesiąc WIBOR 1M + (-0,50%) 6,45% 

2 miesiące WIBOR 1M + (-0,50%) 6,45% 

3 miesiące WIBOR 1M + (-0,45%) 6,50% 

4 miesiące WIBOR 1M + (-0,45%) 6,50% 

5 miesiące WIBOR 1M + (-0,45%) 6,50% 

6 miesiące WIBOR 1M + (-0,20%) 6,75% 

7 miesięcy WIBOR 1M + (-0,20%) 6,75% 

8 miesięcy WIBOR 1M + (-0,15%) 6,80% 

9 miesięcy WIBOR 1M + (-0,15%) 6,80% 

10 miesięcy WIBOR 1M + (-0,15%) 6,80% 

11 miesięcy WIBOR 1M + (-0,10%) 6,85% 

12 miesięcy WIBOR 1M 6,95% 

 

Informacje dodatkowe 

1. Stawki oprocentowania podane są w skali roku. 

2. Lokaty założone do 19 lutego 2022 r. lub odnowione po tym terminie. Lokatę można odnowić według stopy 

procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. 

3. Oprocentowanie zmienne lokaty dynamicznej jest wliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża 

może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną.  

4. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. 

5. Aktualizacja oprocentowania odbywa się każdego miesiąca według wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M 

z 25 dnia miesiąca. Nowa stawka oprocentowania obowiązuje od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. 

     Stopa bazowa WIBOR 1M na dzień 25.11.2022 r.: 6,95%. 
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6. Środki z lokaty dynamicznej można wypłacić w dowolnym momencie, otrzymując odsetki naliczone za liczbę dni 

utrzymania lokaty wg oprocentowania dla pełnych zakończonych miesięcy trwania lokaty, z uwzględnieniem zmian 

wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M przez cały okres trwania lokat. 

6.3 Tabela wskaźników ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń Antidotum PRO i Antidotum     

Progresywne w PLN  

Ubezpieczenie Okres 

ubezpieczenia 

Wskaźnik 

ubezpieczeniowy 

Wskaźnik na wypadek 

śmierci 

Wskaźnik 

wystąpienia 

Antidotum PRO 12 miesięcy 1,00% 1,00% 

 

 

1,00% 

18 miesięcy 1,00% 1,00%, nie więcej niż 1000 

PLN 

Antidotum 

Progresywne 

36 miesięcy 1 rok: 1,00% 

1,00%, nie więcej niż           

1000 PLN 
2 rok: 1,00% 

3 rok: 1,00% 

 

Informacje dodatkowe 

1. Stawki oprocentowania podane są w skali roku. 

2. Oprocentowanie stałe. 

6.4 Pakiet Zyskowny Duet w PLN założony w połączeniu z Credit Agricole FIO  

Długość lokaty / podział środków 50% lokata + 50% fundusz 70% lokata + 30% fundusz 

1 rok 4,50% 4,50% 

 

Informacje dodatkowe 

1. Stawki oprocentowania podane są w skali roku. 

2. Oprocentowanie stałe. 

3. Lokaty odnawiane od 2.08.2022 r.  

7. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych wystawionymi przez 

Bank dokumentami. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia ochronę depozytów do równowartości w złotych   

100 000 euro dla każdego deponenta. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit 

gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego z Posiadaczy rachunku. Powyższe gwarancje nie dotyczą ubezpieczeń 

(Stabilna Ochrona, Antidotum, Antidotum PRO, Antidotum Progresywne) oraz środków zgromadzonych na rejestrach 

Funduszy Inwestycyjnych (Credit Agricole FIO, Amundi FIO, Amundi SFIO). 


