
L.P.
OPROCENTOWANIE

W STOSUNKU 

ROCZNYM

RODZAJ STOPY 

PROCENTOWEJ

ZASADY KAPITALIZACJI 

ODSETEK

1 0,01% zmienna
na koniec listopada i 

grudnia każdego roku

2 0,05% zmienna
na koniec każdego 

kwartału kalendarzowego

3 0,01% zmienna
na koniec każdego 

kwartału kalendarzowego

0,05%*

0,08%

0,15%

do 10.03.2014 r.

stare

od 11.03.2014 r.

nowe

0,0019 0,6790% stopa zmienna

0,0020 0,6994%

0,0020 0,7197%

0,0021 0,7400%

stan na: 01-12-2020 r.

WIBID 1M   = 0,0000

6 0,15% zmienna
po zakończeniu każdego 

kwartału dotrzymania 

lokaty

6.1 0,60% stała
po zakończeniu okresu 

deklarowanego

stała po zakończeniu okresu 

6.2 1,10% stała
po zakończeniu okresu 

deklarowanego

6.3 stała po zakończeniu okresu 

6.3
1,10% 

stała
po zakończeniu okresu 

deklarowanego

6.4 1,10% stała
po zakończeniu okresu 

deklarowanego

od 01.01.2020 r.  

do 31.12.2020 r. 

= 0,64%

zmienna*** w cyklach rocznych

od 01.10.2020 r.  

do 31.12.2020 r. 

= 0,000%

zmienna w cyklach kwartalnych

8 0,05% stała

0,05%

0,08%

0,10%

0,13%

0,15%

0,20%

0,25%

od 01.04.2009 r.

0,01%

0,03%

0,07%

0,10%

0,15% stała

0,25%

0,26%

0,27%

0,28%

0,29%

0,30%

0,31%

za    10 miesiąc

po upływie okresu 

umownego bądź w dniu 

likwidacji lokaty

od 01.01.2020 r.

WIBID12M = 1,6445%

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW

w  BANKU SPÓŁDZIELCZYM w WOŁCZYNIE

obowiązuje od dnia 01.12.2020 r.

RODZAJ RACHUNKU LUB LOKATY OKRES    OBOWIĄZYWANIA

terminowa lokata oszczędnościowa- Lokata SGB (Lato 2019) zakładana 

od 15.07.2019 r. do 27.09.2019 r. włącznie - losowanie 21.04.2020 r.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZŁOTOWYCH dla Klientów  INDYWIDUALNYCH

za    4 miesiąc

za    9 miesiąc

za    12 miesiąc

za    11 miesiąc

7

9 - miesięczne

od 25 miesiąca do 60 miesiąca włącznie 

od 13 miesięcy do 24 miesiąca włącznie

kwota od 3 000,00 zł do 9 999,99 zł

dla umów zawartych:

kwota od 0,01 zł  do 2 999,99 zł

rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ( ROR młodzieżowy, ROR standard, 

ROR e-konto, ROR mini, ROR emerytura, ROR VIP), ROR Podstawowy 

Rachunek Płatniczy

4 rachunek oszczędnościowy

rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe  ROR junior

5

na koniec każdego 

miesiąca kalendarzowego

5.1

zmienna

Indywidualne Konta Emerytalne IKE*****

od dnia zawarcia Umowy do 12 miesięcy 

włącznie

rachunki oszczędnościowe z wkładami płatnymi na każde żądanie  (a'vista)

powyżej 60 miesięcy 

terminowa lokata oszczędnościowa "SUPERLOKATA"  16 edycja 2020

zmienna

kwota od 10 000,00 zł

0,5000%

 kapitalizacja odsetek na 

dzień 31 sierpnia każdego 

roku

po zakończeniu okresu 

deklarowanego

na koniec każdego 

miesiąca kalendarzowego

zmienna

WIBID1M +0,5 

p.%

terminowa lokata oszczędnościowa -  Lokata SGB (Jesień 2019) zakładana 

od 07.10.2019 r. do 31.12.2019 r. włącznie - losowanie 22.07.2020 r.

6 - miesięczne

mieszkaniowe rachunki oszczędnościowo-kredytowe "TWÓJ DOM" założone

 do dnia 31.12.2009 r.

Rachunek oszczędnościowy 500+

24 - miesięczne

mieszkaniowy rachunek oszczędnościowo-kredytowy "TWÓJ DOM" zakładany 

od dnia 01.01.2010 r.******

6 - miesięczne

6 - miesięczne

terminowa lokata oszczędnościowa - Lokata SGB (Wiosna 2019)  zakładana od 

01.04.2019 r. do 28.06.2019 r. włącznie - losowanie 28.01.2020 r.
6 - miesięczne

terminowa lokata oszczędnościowa -  Lokata SGB (Zima 2020) zakładana 

od 20.01.2020 r. do 31.03.2020 r. włącznie - losowanie 21.10.2020 r.

od 01.10.2020 r.

WIBID3M = 0,0361%

1 - miesięczne

12 - miesięczne

 terminowe lokaty oszczędnościowe STANDARD - oprocentowanie stałe

9 - miesięczne

6 - miesięczne

36 - miesięczne

za    5 miesiąc

terminowe lokaty oszczędnościowe STANDARD - oprocentowanie 

zmienne
9

zakładane :

za    2 miesiąc

za    6 miesiąc

za    7 miesiąc

terminowa dynamiczna lokata oszczędnościowa 

"Plejada Plus" - oprocentowanie stałe

za    1 miesiąc

za    3 miesiąc

3 - miesięczne

10

za    8 miesiąc

2 - miesięczne



od 20.05.2016 r. 

do 18.03.2020r. 

włącznie

od 19.03.2020 r. 

do 09.04.2020 r. 

włącznie

od 10.04.2020 r. 

do 31.05.2020 r. 

włącznie
od 01.06.2020 r.

0,70% 0,20% 0,10% 0,10

0,90% 0,40% 0,20% 0,13

1,10% 0,60% 0,30% 0,16

1,30% 0,80% 0,40% 0,20

od 20.05.2016 r. 

do 18.03.2020r. 

włącznie

od 19.03.2020 r. 

do 09.04.2020 r. 

włącznie

od 10.04.2020 r. 

do 31.05.2020 r. 

włącznie
od 01.06.2020 r.

0,80% 0,30% 0,15% 0,12%

1,00% 0,50% 0,25% 0,16%

1,20% 0,70% 0,35% 0,21%

0,01% zmienna

0,01% zmienna

0,01% zmienna

USD EUR GBP USD EUR GBP

0,05% 0,00% 0,05% x x x

0,05% 0,00% 0,05% x x x

0,05% 0,00% 0,05% 0,10% 0,00% 0,03%

0,05% 0,00% 0,05% 0,13% 0,00% x

0,05% 0,00% 0,05% 0,13% x x

0,05% 0,00% 0,05% x x x

1.1 0,01% zmienna
na koniec listopada i 

grudnia każdego roku

stan na: 01-12-2020 r.

WIBID 1M   = 0,0000% 0,0000

0,04%

0,05%

0,07%

0,10%

3 0,05% stała

0,05% zmienna

0,08% zmienna

0,10% zmienna

0,13% zmienna

0,15% zmienna

0,20% zmienna

0,25% zmienna

5.1 1,10% stała
po zakończeniu okresu 

deklarowanego

5.2 1,10% stała
po zakończeniu okresu 

deklarowanego

5.3 1,10% stała
po zakończeniu okresu 

deklarowanego

5.4 1,10% stała
po zakończeniu okresu 

deklarowanego

od 20.05.2016 r. 

do 18.03.2020r. 

włącznie

od 19.03.2020 r. 

do 09.04.2020 r. 

włącznie

od 10.04.2020 r. 

do 31.05.2020 r. 

włącznie
od 01.06.2020 r.

0,70% 0,20% 0,10% 0,10%

0,90% 0,40% 0,20% 0,13%

1,10% 0,60% 0,30% 0,16%

1,30% 0,80% 0,40% 0,20%

od 20.05.2016 r. 

do 18.03.2020r. 

włącznie

od 19.03.2020 r. 

do 09.04.2020 r. 

włącznie

od 10.04.2020 r. 

do 31.05.2020 r. 

włącznie
od 01.06.2020 r.

0,80% 0,30% 0,15% 0,12%

1,00% 0,50% 0,25% 0,16%

1,20% 0,70% 0,35% 0,21%

13

po zakończeniu okresu 

deklarowanego

Okres obowiązywania

12 - miesięczne

na koniec  każdego 

roku kalendarzowego *

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych o 

zmiennym oprocentowaniu **** 

GBP

24 - miesięczne

36 - miesięczne

1.2
na koniec każdego 

miesiąca kalendarzowego

4

2

zmienna 

WIBID 1M x 0,35

3 - miesięczne

 lokata terminowa - Lokata SGB (Lato 2019) zakładana 

od 15.07.2019 r. do 27.09.2019 r. włącznie - losowanie 21.04.2020 r.

2-miesięczne

3-miesięczne

od 1 do 2 dni

lokaty terminowe

6-miesięczne

od 8 dni do 14 dni

od 15 dni do 28 dni

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH  W WALUTACH WYMIENIALNYCH

36-miesięczne

6 - miesięczne

Lokaty Terminowe STANDARD - oprocentowanie zmienne

1 - miesięczne

USD

EUR     rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych   

12-miesięczne

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZŁOTOWYCH dla Klientów INSTYTUCJONALNYCH

stała

- w kwotach powyżej 20 000,00zł do 50 000,00zł

rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) pakiet:                                           

NON PROFIT, MOJA FIRMA, STANDARD, BIZNES PRESTIŻ, AGRO, 

WIELE ZA NIEWIELE

lokata terminowa - Lokata SGB (Wiosna 2019), zakładana

 od 01.04.2019 r. do 28.06.2019 r. włącznie - losowanie 28.01.2020 r.
6 - miesięczne

zakładane :

zakładane: 

terminowe lokaty oszczędnościowe PLUS-3, 3miesięczne, stopa stała

6 - miesięczne
lokata terminowa -  Lokata SGB (Zima 2019)  zakładana od 07.01.2019r. do 

29.03.2019 r. włącznie - losowanie 22.10.2019 r.

- w kwotach powyżej 50 000,00zł

- w kwotach powyżej 20 000,00zł do 50 000,00zł

6

w kwotach powyżej   20 000,00zł do   50 000,00zł

- w kwotach powyżej   50 000,00zł do 150 000,00zł

- w kwotach powyżej  150 000,00zł

7

- w kwotach  od 500,00zł do 20 000,00zł

zakładane: 

zakładane :

terminowe lokaty oszczędnościowe PLUS-3, 3miesięczne, stopa stała

terminowe lokaty oszczędnościowe PLUS-6,  6 miesięczne, stopa stała

Lokaty  terminowe w walutach wymienialnych o stałym 

oprocentowaniu

od 3 dni do 7 dni

1 - miesięczne

po zakończeniu 

okresu 

deklarowanego

po zakończeniu 

okresu 

deklarowanego

14

po zakończeniu okresu 

deklarowanego

w kwotach    od  500,00zł  do   20 000,00zł

12

po zakończeniu okresu 

deklarowanego

w kwotach    od  500,00zł  do   20 000,00zł

w kwotach powyżej   20 000,00zł do   50 000,00zł

- w kwotach powyżej   50 000,00zł do 150 000,00zł

- w kwotach powyżej  150 000,00zł

- w kwotach  od 500,00zł do 20 000,00zł

- w kwotach powyżej 50 000,00zł

po zakończeniu okresu 

deklarowanego

terminowe lokaty oszczędnościowe PLUS-6, 6 miesięczne, stopa stała

11

Lokaty Terminowe STANDARD - oprocentowanie stałe

6 - miesięczne

9-miesięczne

 lokata terminowa -  Lokata SGB (Jesień 2019) zakładana 

od 07.10.2019 r. do 31.12.2019 r. włącznie - losowanie 22.07.2020 r.
6 - miesięczne

24-miesięczne

rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) pakiet:                                           

WOLNY ZAWÓD



0,01% zmienna

0,01% zmienna

0,01% zmienna

USD EUR GBP USD EUR GBP

0,05% 0,00% 0,05% x x x

0,05% 0,00% 0,05% x x x

0,05% 0,00% 0,05% 0,10% 0,00% 0,03%

0,05% 0,00% 0,05% 0,13% 0,00% x

0,05% 0,00% 0,05% 0,13% x x

0,05% 0,00% 0,05% x x x

6 - miesięczne

9

1 - miesięczne

3 - miesięczne

USD

8      rachunki bieżące w walutach wymienialnych                                                                          EUR

12 - miesięczne

36 - miesięczne

*** oprocentowanie ustalane w oparciu o wysokość stawki rynkowej WIBID 12M, liczonej jako średnia arytmetyczna w kwartale poprzedzającym rok kalendarzowy, w którym naliczane są odsetki,

        pomniejszonej o 1 punkt procentowy

****Rachunki walutowe terminowe o zmiennym oprocentowaniu, założone przed 01.04.2010 r. (rachunki wycofane z oferty Banku), oprocentowanie ustalane jest w odniesieniu do stawek 

       LIBOR z przedostatniego dnia operacyjnego poprzedniego miesiąca

****** oprocentowanie ustalane w oparciu o wysokość stawki rynkowej WIBID 3M, liczonej jako średnia arytmetyczna w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym naliczane są odsetki, 

         pomniejszonej o 1 punkt procentowy

**   oprocentowanie ustalane w oparciu o wysokość stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP

*      z  wyłączeniem rachunków bieżących rolników indywidualnych, na których kapitalizacja odsetek odbywa się na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

24 - miesięczne

***** oprocentowanie ustalane jest w odniesieniu do stawki WIBID 12M (stawka bazowa) liczonej jako średnia z maja, czerwca i lipca danego roku (do 12 m-ca - 0,835 stawki bazowej,

        pow. 12 m-ca do 24 m-ca włącznie - 0,860 stawki bazowej, pow. 24 m-ca do 60 m-ca włącznie - 0,885 stawki bazowej, pow. 60 m-ca - 0,910 stawki bazowej od dnia zawarcia umowy

GBP

Lokaty  terminowe w walutach wymienialnych o stałym 

oprocentowaniu

Okres obowiązywania

uwagi i objaśnienia do tabeli:

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych o 

zmiennym oprocentowaniu **** 

na koniec  każdego roku 

kalendarzowego *


