TABELA OPROCENTOWANIA
RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
obowiązująca od dnia 7 grudnia 2020 roku
Rodzaj
oprocentowania

RODZAJ RACHUNKU

OPROCENTOWANIE

%

odnawialna/ nieodnawialna

PODMIOTY SEKTORA NIEFINANSOWEGO

Lokata promocyjna LOKATA 2,50% V edycja (lokata dostępna w okresie od 30-11-2020 do 29-01-2021)

1.

2-miesięczna

stałe

2,50%

nieodnawialna

2-miesięczna

stałe

2,50%

nieodnawialna/odnawialna na
jeden 2-miesięczny okres

,- do 3 000,00 zł

zmienne

5,00%

,- od 3 000,01 zł

zmienne

0,50%

Konto SMYK, Konto JUNIOR

2.

3.

Konto STANDARD

zmienne

0,00%

4.

Konto BRAWO

zmienne

0,00%

5.

Konto TAK!

zmienne

0,00%

6.

Konto SENIOR

zmienne

0,00%

7.

Rachunki bieżące

zmienne

0,00%

8.

Rachunki bieżące w waluce EUR, USD, GBP

zmienne

0,00%

9.

Rachunki a'vista w walucie EUR, USD, GBP

zmienne

0,00%

10.

Szkolne Kasy Oszczędnościowe

zmienne

2,00%

11.

Rady Rodziców

zmienne

0,00%

12.

Pracownicze Kasy Zapomogowo - Pożyczkowe

zmienne

0,00%

13.

Podstawowy rachunek płatniczy

zmienne

0,00%

14.

Rachunek oszczędnościowy BRAWO (dostępny dla posiadaczy Konta BRAWO)

15.
16.

,- do 99 999,99 zł

zmienne

0,10%

,- od 100 000,00 zł do 299 999,99 zł

zmienne

0,30%

,- od 300 000,00 zł

zmienne

0,50%

Rachunek oszczędnościowy EFEKT 1)

zmienne

STOPA REFERENCYJNA*1

0,10%

Kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego

Kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego

Kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego

Kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego

Lokaty standardowe
a)

b)

c)

17.

Lokata ”2,50% ” otwierana jest dla obecnych i nowych klientów, którzy wpłacą w formie gotówkowej lub
bezgotówkowej nowe środki. Nowe środki rozumiane są jako środki pieniężne pochodzące spoza Banku
stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w banku na dzień 27.11.2020 r., pomniejszone o
kwotę środków jaka była zdeponowana na lokatach promocyjnych, tj. Lokacie „2,50 % ” dla nowych środków I
edycja (od 23.03.2020 r. do 29.05.2020 r.), Lokacie „2,50 % ” dla nowych środków II edycja (od 01.06.2020 r. do
28.07.2020 r., Lokacie „2,50 % ” dla nowych środków III edycja (od 29.07.2020 r. do 28.09.2020 r.), Lokacie
„2,50 % ” dla nowych środków IV edycja (od 29.09.2020 r. do 27.11.2020 r.). Jako sumę aktywów
zgromadzonych w banku rozumie się środki klienta lub jego współmałżonka (saldo dostępne w danym dniu)
zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych, depozytach terminowych oraz rachunkach
bieżących. Lokaty uruchamiane w ramach zgromadzonej nadwyżki środków automatycznie zmniejszają kwotę
dostępnych nowych środków o kwotę na która lokaty zostały założone.
Klient może odnowić lokatę na jeden dodatkowy okres 2 miesięczny jeżeli spełni warunki:
1) przed założeniem lokaty nie posiadał otwartego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, rachunku
bieżącego dla przedsiębiorców indywidualnych czy rolników,
2) w trakcie trwania pierwszego okresu kapitalizacji lokaty założy rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy,
lub rachunek bieżący dla przedsiębiorców indywidualnych lub rolników, oraz wpłynie na ten rachunek
przynajmniej jeden przelew dotyczący wynagrodzenia, emerytury, renty, lub inny o charakterze stałym, czy
prowadzonej działalności gospodarczej.
Minimalna kwota niezbędna do otwarcia rachunku wynosi 500,00zł. Kapitalizacja odsetek odbywa się po
zakończeniu okresu umownego trwania lokat.

ze stałą stopą procentową
1-miesięczna

stałe

0,10% odnawialna/nieodnawialna

2-miesięczna

stałe

0,10% odnawialna/nieodnawialna

3-miesięczna

stałe

0,15% odnawialna/nieodnawialna

4-miesięczna

stałe

0,15% odnawialna/nieodnawialna

6-miesięczna

stałe

0,20% odnawialna/nieodnawialna

8-miesięczna

stałe

0,20% odnawialna/nieodnawialna

9-miesięczna

stałe

0,20% odnawialna/nieodnawialna

12-miesięczna

stałe

0,25% odnawialna/nieodnawialna

Minimalna kwota niezbędna do otwarcia rachunku wynosi 500,00zł. Kapitalizacja odsetek
odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokat. Po okresie umownym lokata
odnawia się na warunkach zgodnych z Tabelą oprocentowania obowiązującą w dniu
odnowienia.

ze zmienną stopą procentową 1)
12-miesięczna

zmienne

STOPA REFERENCYJNA + 0,30%

0,40% odnawialna/nieodnawialna

24-miesięczna

zmienne

STOPA REFERENCYJNA + 0,30%

0,40% odnawialna/nieodnawialna

36-miesięczna

zmienne

STOPA REFERENCYJNA + 0,30%

0,40% odnawialna/nieodnawialna

Minimalna kwota niezbędna do otwarcia rachunku wynosi 500,00zł. Kapitalizacja odsetek
odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokat.Oprocentowanie lokaty oparte
jest na stopie referencyjnej. Po okresie umownym lokata odnawia się na warunkach
zgodnych z Tabelą oprocentowania obowiązującą w dniu odnowienia. Stopa referencyjna rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie
podstawowych operacji otwartego rynku.

w walucie - EUR, USD, GBP
1-miesięczna

stałe

0,20% odnawialna/nieodnawialna

3-miesięczna

stałe

0,20% odnawialna/nieodnawialna

6-miesięczna

stałe

0,20% odnawialna/nieodnawialna

12-miesięczna

stałe

0,20% odnawialna/nieodnawialna

Minimalna kwota niezbędna do otwarcia rachunku wynosi odpowiednio 25,00 EUR, 25 USD
lub 25,00 GBP.
Maksymalna kwota lokaty wynosi odpowiednio 100.000,00 EUR, 100.000,00USD lub
100.000,00GBP.
Kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokat. Po
okresie umownym lokata odnawia się na warunkach zgodnych z Tabelą oprocentowania
rachunków bankowych walutowych obowiązującą w dniu odnowienia.

Lokata NASZA PRZYSZŁOŚĆ 1)

36-miesięczna

zmienne

WIBID 1M + 0,90%

0,90% nieodnawialna

48-miesięczna

zmienne

WIBID 1M + 1,00%

1,00% nieodnawialna

60-miesięczna

zmienne

WIBID 1M + 1,10 %

1,10% nieodnawialna

Lokaty likwidowane przed terminem umownym

0,01%

Lokaty likwidowane przed terminem umownym w walucie EUR, USD, GBP

0,00%

Oprocentowanie rachunków podawane jest w stosunku rocznym.

Minimalna kwota niezbędna do otwarcia rachunku wynosi 500,00zł. Istnieje możliwość
dopłat do kwot kapitału. Kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu
umownego trwania lokat. Oprocentowanie lokat zerwanych przed terminem zapadalności:
1. w przypadku gdy lokata zostanie zerwana w ciągu 24 miesięcy od dnia założenia
oprocentowanie wynosi 0,00 %,
2. w przypadku gdy lokata zostanie zlikwidowana po upływie 24 miesięcy od dnia założenia a
przed terminem zapadalności oprocentowanie wynosi 0,8 oprocentowania podstawowego.

1)

W przypadku lokat/rachunków ze zmiennym oprocentowaniem, jeśli w wyniku zmian stóp
procentowych od których uzależnione jest oprocentowania po uwzględnieniu marży
wartość oprocentowania lokaty/rachunku będzie ujemna, to przyjmuje się, że wartość
oprocentowania wynosi 0,00%.

