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TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW 

„Szwarno Lokata” 
Okres zadeklarowania: 10 miesięcy 
Minimalny wkład: 1.000,00 zł  
Oprocentowanie zmienne, rosnące z miesiąca na miesiąc do 3 %, naliczane w stosunku rocznym: 

w 1 miesiącu ………………. 1,00 % 
w 2 miesiącu ………………. 1,20 % 
w 3 miesiącu ………………. 1,30 % 
w 4 miesiącu ………………. 1,60 % 

w 5 miesiącu ………………. 1,70 % 
w 6 miesiącu ………………. 1,80 % 
w 7 miesiącu ………………. 1,90 % 

w 8 miesiącu ………………. 2,00 % 
w 9 miesiącu ………………. 2,50 % 
w 10 miesiącu …………….. 3,00 % 
Kapitalizacja odsetek po zakończeniu lokaty. Średnie roczne oprocentowanie lokaty wynosi: 1,80 % 

 

Lokata „E-BS” 

Otwierana tylko przez Centrum Usług Internetowych. Produkt jest niedostępny w Placówkach Banku.  
Okres  zadeklarowania: 3, 6, 9, 12 miesięcy 
Oprocentowanie zmienne naliczane w stosunku rocznym: 
- LOKATA E-BS:  

* dla lokaty na 3m -1,50 % 
*dla lokaty na 6m  - 1,80 % 
* dla lokaty na 9m – 1,85 % 
* dla lokaty na 12m – 1,90 % 

Minimalny wkład: 1.000,00 zł 
Oprocentowanie l ikwidacyjne: a’vista. 
Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego. 

 

Lokata „Negocjowana” 
Okres zadeklarowania: od 1 dnia do 6 miesięcy  

Minimalny wkład: 100.000,00 zł 
Oprocentowanie: ustala się indywidualnie dla każdego Klienta. Podstawę oprocentowania stanowi stawka WIBID obowiązująca        
w dniu wniesienia lokaty, uzależniona od okresu deponowania. Stała stopa procentowa . 

Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego. 
 

Lokata „Spółdzielczy Lider” 

Okres zadeklarowania: 12 i  24 miesiące 

Minimalny wkład: 1.000,00 zł 

Lokata odnawialna. 

Oprocentowanie zmienne naliczane w stosunku rocznym: 
12 mies ięcy  - 1,80 %  
12 miesięcy  - 2,00 % w stosunku rocznym dla lokat założonych w okresie PROMOCJI BARBÓRKOWEJ  

24 miesiące  - 2,00% 

Odsetki od lokaty są dopisywane rachunku terminowej lokaty po  upływie zadeklarowanego okresu. Odsetki skapitalizowane 
niepobrane doliczane są do kapitału lokaty. 

Oprocentowanie l ikwidacyjne: a’vista. 
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Lokata „Na dobry początek” 

Lokata oszczędnościowa otwierana jest dla klientów indywidualnych, którzy: 

- posiadają rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, na który dokonywane są stałe wpływy lub  

- założą rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy i zadeklarują stałe wpływy na ten rachunek przed otwarciem lokaty lub 

- wpłacą w formie gotówkowej lub bezgotówkowej nowe środki*. (Dotyczy klientów nie posiadających rachunku 

oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju)  
* nowe środki – to oszczędności zgromadzone na wszystkich rachunkach prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu 
Zdroju powyżej salda początkowego z dni a 21.10.2016r. 

Okres zadeklarowania: 12 miesięcy 

Minimalny wkład: 1.000,00 zł 

Oprocentowanie stałe naliczane w stosunku rocznym: 1,90%. 

Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego. 

Oprocentowanie l ikwidacyjne: a`vista. 
Oprocentowanie po okresie zadeklarowania: 0,00 %. 
Odnawialność lokaty: NIE 

 
Lokata JUBILEUSZOWA 
Okres zadeklarowania: 120 dni 
Minimalny wkład: 5.000,00 zł  

Kapitalizacja odbywać się będzie po okresie zadeklarowania według STAŁEJ stopy procentowej – 1,70% w stosunku rocznym 
Oprocentowanie l ikwidacyjne: zmienne - a’vista w stosunku rocznym 
Odnawialność lokaty: NIE 

Odsetki od lokaty dopisywane są do rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej po 120 dniach  
Oprocentowanie po okresie zadeklarowania: 0 % 
 
PROCENTUJĄCE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE "PRO Konto" 
Rachunek oszczędnościowy "PRO Konto" przeznaczony jest dla osoby fizycznej. 
Oprocentowanie rachunku: według zmiennej stopy procentowej, z miesięczną kapitalizacją.  
Stopa procentowa w dniu wprowadzenia rachunku określona zostaje na poziomie 1,30% w skali roku. 
Otwarcie rachunku: BEZPŁATNIE 
Prowadzenie rachunku: BEZPŁATNIE 
Wpłata własna na rachunek: BEZPŁATNIE 

 

Lokata terminowa w EURO 
Oprocentowanie zmienne naliczane w stosunku rocznym: 
 1 miesięczne .................... 0,10 % 
 3 miesięczne .................... 0,30 % 

 6 miesięczne .................... 0,50 % 
 12 miesięczne .................. 0,70 % 
24 miesięczne ................... 0,80 % 

Oprocentowanie l ikwidacyjne: a’vista. 
Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego. 
 
Lokata terminowa w USD 

Oprocentowanie zmienne naliczane w stosunku rocznym: 
1 miesięczne ....................  0,10 % 
 3 miesięczne .................... 0,20 % 
 6 miesięczne .................... 0,30 % 

 12 miesięczne .................. 0,50 % 
24 miesięczne ................... 0,70 % 
Oprocentowanie l ikwidacyjne: a’vista. 

Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego. 
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Lokata „Biznes” 

Okres zadeklarowania: 7 i  14 dni, 1, 2, 3, 6, 9, 12  miesięcy  

Minimalny wkład: 1.000,00 zł 

Oprocentowanie lokaty dla terminów według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym: 

dla lokaty   7  dni   –   0,10%  
dla lokaty   14 dni  –   0,20%  
dla lokaty   1 miesiąc    –    0,50%  
dla lokaty   2 miesięcy   –    0,80%  

dla lokaty   3 miesięcy   –    1,10%  
dla lokaty   9 miesięcy    –    1,50%  
dla lokaty   12 miesięcy   –    1,80%  

Oprocentowanie l ikwidacyjne: a’vista. 
Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego. 
 
Środki pieniężne płatne na każde żądanie – a’ vista ............................................ .............................................. 0,01 % * 

Rachunek bieżący EUROROLNIK ........................................................................................................................ 0,01 % ** 
Rachunek bieżący RBIZNES ATUT....................................................................................................................... 0,00 %  
Rachunek rozliczeniowy BIZNES KONTO............................................................................................................  0,00 %  
Rachunek rozliczeniowy BIZNES KONTO PLUS ………….......................................................................................  0,00 %  

Rachunek walutowy prowadzony w EURO………………….............................................. .......................................  0,00 % 
Rachunek walutowy prowadzony w USD…………................................................................................................  0,00 % 
 

Środki pieniężne  gromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym: 
KONTO MOBILNE ................................................................................................................................................. 0,00 %  
PROFIT .................................................................................................................................................................. 0,00 %  
AMBITNY START ............................................................................................................................. ...................... 0,05 % *** 

SENIOR ................................................................................................................................................................. 0,05 % *** 
 
ŚRODKI GROMADZONE W SZKOLNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWEJ...................................... ................................. 1,20 % 
Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym 

WKŁADY NA BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE.....................................................................................................1,95 % 
RACHUNEK ZFŚS............................................................................................................................ ......................... 0,25 % 
 

ŚRODKI ULOKOWANE NA WSZYSTKICH RODZAJACH DEPOZYTÓW OPROCENTOWANE SĄ WEDŁUG STOPY PROCENTOWEJ 
NALICZANEJ W STOSUNKU ROCZNYM 

Oprocentowanie podane jest w stosunku rocznym 
                   Kapitalizacja odsetek po upływie zadeklarowanego okresu  

          * Kapitalizacja odsetek po upływie 12 miesięcy  
        ** Kapitalizacja odsetek w okresach kwartalnych  
       *** Kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych     
 
 

 
OBOWIĄZUJE OD DNIA: 25 września 2017 roku 


