
WYCIAG Z TABELI OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

ZŁOTOWYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM                   

W EŁKU  

(obowiązuje od 01 marca 2021 roku) 

 

I. Lokaty terminowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

i innych jednostek organizacyjnych w walucie polskiej liczonej w stosunku 

rocznym: 
 1) 

 
Lokaty Standard o stałej stopie procentowej:  

  a) overnight nieodnawialna WIBID ON* 

  b) e-lokata 3 dniowa       0,05%    **** 

 2) Lokaty Standard o zmiennej stopie procentowej: 

 

  a) e-lokat 1 miesięczna odnawialna                    WIBID 1-M  ***** 

  b) e-lokat 2 miesięczna odnawialna                     WIBID 1-M  ***** 

  c) e-lokat 3 miesięczna odnawialna    WIBID 3-M ** 

  d) e-lokata 6 miesięczna odnawialna     WIBID 6-M ** 

  e) 3 miesięczna odnawialna                      WIBID 3-M ** 

  f) 6 miesięczna odnawialna     WIBID 6-M ** 

  g) 12 miesięczna odnawialna         WIBID 12-M ** 

II. Kapitalizacja odsetek: 

 
 1. od lokat oszczędnościowych po zakończeniu okresu 

zadeklarowania   terminowych podmiotów nie finansowych 

III. Inne postanowienia:  

 

 1) Minimalna kwota zakładanej lokaty: 

 - 10 000,00 PLN 

 2) Zerwanie lokaty oszczędnościowej skutkuje  nie naliczeniem przez Bank odsetek za okres 

utrzymania lokaty. 

 3) Lokata odnawialna jest odnawialna na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia lokaty. 

*        Stawka WIBID z poprzedniego dnia roboczego.  

          Stawka procentowa jest stała dla całego okresu trwania lokaty.  

**      Stawka WIBID z poprzedniego dnia roboczego .  

***    ------------------------------    

****   dla lokat założonych od 03.07.2020r.  

***** Wysokość oprocentowania jest zmienna w cyklach miesięcznych ( wysokość stawki     

WIBID publikowana  jest na koniec każdego okresu przez Bank i obowiązuje  od pierwszego 

dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień 

miesiąca  jest  dniem wolnym od  pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od 

pierwszego dnia roboczego). 

 
 

Wysokość oprocentowania jest zmienna w cyklach kwartalnych ( wysokość stawki WIBID 

publikowana  jest na koniec każdego okresu przez Bank i obowiązuje  od pierwszego dnia 

miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca  jest  dniem 

wolnym od  pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego). 
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     W przypadku, gdy stopa bazowa WIBID dla każdego terminu lokaty instytucjonalnej 

obowiązująca w okresie, za który odsetki są naliczane osiągnie wartość poniżej zera, przyjmuje 

się, że wartość  stopy bazowej WIBID jest równa 0 punktów procentowych.   

 

 

 


