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Tabela oprocentowania depozytów  

w Banku Spółdzielczym w Radziejowie  

 

Oprocentowanie depozytów 

1. Wkłady płatne na każde żądanie 

2. Książeczka SKO 

 

0,01% 

2,00% 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

3. Środki na: 

- rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym  

- rachunku Konto dla Dziecka (do 13 r.ż.) 

- rachunku JUNIOR (wiek 13-18lat) 

 

 

0,00% 

2,50% 

2,50% 

 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

4. Środki na:  

-  rachunku bieżącym, pomocniczym  

-  rachunku VAT 

 

 

0,00% 

0,00% 

 

w stosunku rocznym  

w stosunku rocznym 

 

5. Lokaty i wkłady terminowe 

1) Oprocentowanie zmienne  

a) wkłady terminowe 1 miesięczne 1,00% w stosunku rocznym 

b) wkłady terminowe 2 miesięczne 1,50% w stosunku rocznym 

c) wkłady terminowe 3 miesięczne  2,00% w stosunku rocznym 

d) wkłady terminowe 6 miesięczne  2,50% w stosunku rocznym 

e) wkłady terminowe 9 miesięczne  3,00% w stosunku rocznym 

f) wkłady terminowe 12 miesięczne  3,50% w stosunku rocznym 

g) wkłady terminowe 24 miesięczne  4,00% w stosunku rocznym 

h) wkłady terminowe 36 miesięczne  4,00% w stosunku rocznym 

i) wkłady terminowe 48 miesięczne 4,00% w stosunku rocznym 

j) wkłady terminowe 60 miesięczne 4,00% w stosunku rocznym 

Uwaga: 

1. Minimalna wpłata na wkład oszczędnościowy terminowy dla klientów indywidualnych wynosi 500,00 zł, a dla lokat 

terminowych dla klientów instytucjonalnych wynosi 1 000,00 zł. 

2. Odsetki przy zerwaniu umowy lokat terminowych będą naliczane w wysokości oprocentowania wkładów płatnych na 

każde żądanie. 

3. Z dniem 15.05.2013 r. Bank zaprzestaje otwierania nowych rachunków a`vista, za wyjątkiem rachunków dla PKZP, 

SKO i Rad Rodziców. 

4. Dopuszcza się oprocentowanie indywidualne ustalone w drodze negocjacji z Zarządem dla lokat nieodnawialnych. 

5. Bank nie prowadzi lokat ze stałym oprocentowaniem. 

 

6. Lokaty i wkłady terminowe promocyjne - NIEODNAWIALNE 

1) Oprocentowanie zmienne  

a) wkłady terminowe 3 miesięczne  4,0% w stosunku rocznym 

b) wkłady terminowe 6 miesięczne  4,5% w stosunku rocznym 

c) wkłady terminowe 12 miesięczne  5,0% w stosunku rocznym 

Uwaga: 
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1. Minimalna wpłata na wkład oszczędnościowy terminowy dla klientów indywidualnych wynosi 500,00 zł, a dla lokat 

terminowych dla klientów instytucjonalnych wynosi 1 000,00 zł. 

2. Odsetki przy zerwaniu umowy lokat terminowych będą naliczane w wysokości oprocentowania wkładów płatnych na 

każde żądanie. 

3. Zakładanie lokat promocyjnych trwa do 30.06.2023r. 

4. Zakładane lokaty są nieodnawialne na kolejny okres odsetkowy. 

 


