
 

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW 

KLIENCI INDYWIDUALNI 

 

LOKATA „NA 125-LECIE” 

 

Odnawialność lokaty: NIE 

 

Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista. 

Odnawialność lokaty: NIE 

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu 

 

LOKATA „NA NOWE ŚRODKI” 
 
Okres zadeklarowania: 12 miesięcy 
Minimalna kwota lokaty: 1 000,00 zł 

Wysokość oprocentowania: 5,00%  

Oprocentowanie: stałe, naliczane w stosunku rocznym 

Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista 

Odnawialność lokaty: NIE 

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu 

lokata na „Nowe środki” * 

 
LOKATA „PROMOCYJNA” 
 
Okres zadeklarowania: 6, 12 miesięcy 
Minimalna kwota lokaty: 1 000,00 zł 

Wysokość oprocentowania:  

• 6 miesięcy  – 3,50% 

•  12 miesięcy –  4,50% 

Oprocentowanie: stałe, naliczane w stosunku rocznym 

Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista 

Odnawialność lokaty: TAK 

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu 

 

Okres zadeklarowania: 125 dni 

Minimalna kwota lokaty:  5 000,00 zł 

Wysokość oprocentowania: 3,20% 

Oprocentowanie: stałe, naliczane w stosunku rocznym 

Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista 

 

LOKATA „NEGOCJOWANA” 

 

Okres zadeklarowania: od 1 dnia do 6 miesięcy  

Minimalny kwota lokaty: 100.000,00 zł 

Oprocentowanie: ustala się indywidualnie dla każdego Klienta w oparciu o stawkę WIBID, obowiązującą w dniu 

wniesienia lokaty, uzależnioną od okresu deponowania 

Oprocentowanie: stałe, naliczane w stosunku rocznym  



LOKATA „E - BS” 

Dostępna tylko przez Centrum Usług Internetowych. Produkt jest niedostępny w Placówkach Banku. 

Okres  zadeklarowania: 3, 6, 9, 12 miesięcy 

Minimalna kwota lokaty: 1.000,00 zł 

Wysokość oprocentowania: 

•    3 miesiące   –   3,30% 

•    6 miesięcy   –   3,65% 

•    9 miesięcy   –   3,85% 

• 12  miesięcy   –   4,00% 

Oprocentowanie: zmienne, naliczane w stosunku rocznym 

Oprocentowanie likwidacyjne: 0,00%  

Odnawialność lokaty: TAK 

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu 

 

LOKATA „INTER – MAX” 

 

Dostępna tylko przez Centrum Usług Internetowych. Produkt jest niedostępny w Placówkach Banku. 

Okres zadeklarowania: 12 miesięcy 

Minimalna kwota lokaty 100 000,00 zł 

Wysokość oprocentowania: 4,50% 

Oprocentowanie: zmienne, naliczane w stosunku rocznym 

Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista 

Odnawialność lokaty: TAK 

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu 

 

LOKATA „MOBILNA” 

 

Otwierana tylko w aplikacji mobilnej BSGo. Produkt jest niedostępny w Placówkach Banku. 

Okres zadeklarowania: 3 miesiące 

Minimalna kwota lokaty 1 000,00 zł 

Wysokość oprocentowania w pierwszym okresie zadeklarowania: 5,00 % 

Wysokość oprocentowania w kolejnych okresach zadeklarowania: 1,00 % 

Oprocentowanie: zmienne, naliczane w stosunku rocznym 

Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista 

Odnawialność lokaty: TAK 

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu 

Dodatkowe informacje: wymagany rachunek bankowy z udostępnioną aplikacją mobilną BSGo, maksymalna ilość 

depozytów dla jednego Klienta – 3 sztuki. 

 

LOKATA „NA DWIE SZÓSTKI” 

 

Otwierana tylko przez Centrum Usług Internetowych. Produkt jest niedostępny w Placówkach Banku. 

Okres zadeklarowania: 6 miesięcy 

Minimalna kwota lokaty 1 000,00 zł 

Maksymalna kwota  lokaty 100 000,00 zł 

Wysokość oprocentowania: 6,00 % 

Oprocentowanie: zmienne, naliczane w stosunku rocznym 

Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista 

Odnawialność lokaty: TAK 

lokata na „Nowe środki” ** 

 

 



LOKATA „DWULETNIA” 

 

Okres zadeklarowania: 24 miesięcy 

Minimalna kwota lokaty 1 000,00 zł 

Wysokość oprocentowania: 5,75%  

Oprocentowanie: zmienne, naliczane w stosunku rocznym 

Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista 

Odnawialność lokaty: TAK 

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu 

 

LOKATA  EUR/USD 

 

Okres zadeklarowania: od 1 miesiąca do 24 miesięcy 

Minimalna kwota lokaty: 100 EUR/USD 

Wysokość oprocentowania: 

•    1 miesiąc   –  0,01% 

•    3 miesiące –  0,02% 

•    6 miesięcy  – 0,05% 

• 12 miesięcy  –  0,10% 

• 24 miesiące  –  0,15% 

Oprocentowanie: zmienne, naliczane w stosunku rocznym 

Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista 

Odnawialność lokaty: TAK 

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu 

 

 
PROCENTUJĄCE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE "PRO KONTO" 

Wysokość oprocentowania: 3,00% 

Oprocentowanie: zmienne, z kapitalizacją miesięczną, naliczane w stosunku rocznym 

 
ŚRODKI PIENIĘŻNE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE – A’VISTA 

 

Wysokość oprocentowania: 0,01% 

Oprocentowanie: zmienne, z kapitalizacją roczną, naliczane w stosunku rocznym 

 

ŚRODKI PIENIĘŻNE GROMADZONE W SZKOLNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWEJ 

 

Wysokość oprocentowania: 0,00% 

Oprocentowanie: zmienne, z kapitalizacją kwartalną, naliczane w stosunku rocznym 

 

*„Nowe środki” – to oszczędności zgromadzone na wszystkich rachunkach prowadzonych w Banku Spółdzielczym                 

w Jastrzębiu Zdroju powyżej salda początkowego z dnia 06.09.2022 r.  

 **„Nowe środki” – suma dostępnych środków na rachunkach Klienta wyznaczanych na umowach prowadzonych 

w PLN, do których Klient ma prawo własności lub współwłasności minus suma sald rachunków na dzień 

06.09.2022 r.                         

 

 

 



Akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000100602 
NIP: 633-000-48-20 

PKD: 6419Z, REGON: 000496981 
 

ul. 1 Maja 10 

44-330 Jastrzębie-Zdrój 
telefon 32 476 30 67 

fax 32 476 10 32 

e-mail: info@bsjastrzebie.pl 
 

KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

LOKATA „BIZNES” 

 

 Okres zadeklarowania: 1 miesiąca do 12  miesięcy 

Minimalna kwota lokaty: 1.000,00 zł 

Wysokość oprocentowania:  

•    1 miesiąc    –   0,01%  

•    3 miesiące  –   0,01%  

•    6 miesięcy  –   0,02%  

•  12 miesięcy  –  0,05%  

Oprocentowanie: zmienne, naliczane w stosunku rocznym 

Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista. 

Odnawialność lokaty: TAK 

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu 
 

 

Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista. 

Odnawialność lokaty: NIE 

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu 

 

OBOWIĄZUJE OD:  07 września 2022 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKATA „NEGOCJOWANA” 

 

Okres zadeklarowania: od 1 dnia do 6 miesięcy  

Minimalny kwota lokaty: 100.000,00 zł 

Oprocentowanie: ustala się indywidualnie dla każdego Klienta w oparciu o stawkę WIBID, obowiązującą w dniu 

wniesienia lokaty, uzależnioną od okresu deponowania 

Oprocentowanie: stałe, naliczane w stosunku rocznym  


