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TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZŁOTOWYCH 

GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W EŁKU 

(obowiązuje od 21.10.2022 roku) 

 

I. 

Środki pieniężne złotowe o zmiennej stopie procentowej liczonej w stosunku rocznym: 

1) rachunki bieżące na działalność gospodarczą 0,00% 

2) rachunki bieżące rolników 0,00% 

3) rachunki Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych 0,00% 

4) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe POL-Konto 0,01 stopy redyskonta weksli 

5) rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe PakietKonto 0,01 stopy redyskonta weksli 

6) rachunki Podstawowy Rachunek Płatniczy 0,01 stopy redyskonta weksli 

7) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe startKonto 0,00% 

8) 
rachunki oszczędnościowe POL-Efekt Bis 

0 – 9 999,99 0,63% 

od  10 000,00 0,64% 

9) wkłady na książeczkach mieszkaniowych 0,00% 

10) rachunki oszczędnościowe IKE-BS  (27414-11-111) 0,95% 

11) rachunki systematycznego oszczędzania 0,50% 

12) Rachunki do Usługi „Młodzieżowej” 0,00% 

 13) Rachunki Wygodne Konto dla Klientów ZUS 0,00% 

II. Lokaty oszczędnościowe Standard w złotych 

 1) 1 - miesięczna odnawialna (eLokata) 0,62% /zmienne/ 

2) 2 - miesięczna odnawialna (eLokata) 0,63% /zmienne/ 

3) 3 - miesięczna nieodnawialna 7,50% /zmienne/ 

4) 99 - dniowa odnawialna  0,70% /zmienne/ 

5) 99 - dniowa odnawialna (eLokata) 0,71% /zmienne/ 

6) 4 - miesięczna odnawialna (eLokata) 0,72% /zmienne/ 

7) 6 - miesięczna odnawialna (eLokata) 0,74% /zmienne/ 

8) 6 - miesięczna odnawialna 2,20% /zmienne/ 

9) 12 - miesięczna odnawialna 0,78% /zmienne/ 

10) 12 - miesięczna odnawialna 2,60% /zmienne/ 

11) 12 - miesięczna odnawialna 5,00% /zmienne/ 

12) 36 - miesięczna odnawialna  0,80% /zmienne/ 

III. Kapitalizacja odsetek: 

 1) 

na rachunkach oszczędnościowych POL-Efekt, POL-Efekt Bis 
na koniec każdego miesiąca 

kalendarzowego lub przy 

likwidacji rachunku 

2)  na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych:  

a) POL-Konto, PRP, Rachunki do Usługi „Młodzieżowej”  

na koniec każdego kwartału 

kalendarzowego lub przy 

likwidacji rachunku 

b) rachunki Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych 

c) na budownictwo mieszkaniowe, 

d) bieżących 

3) 
na rachunkach oszczędnościowych IKE-BS   

na koniec roku kalendarzowego 

lub przy likwidacji rachunku 

4) 
na rachunkach systematycznego oszczędzania 

na koniec roku kalendarzowego 

lub przy likwidacji rachunku 

5) od lokat oszczędnościowych  

STANDARD po zakończeniu okresu 

zadeklarowania terminowych podmiotów nie finansowych 

IV. Inne postanowienia:  

 1) Minimalna kwota zakładanej lokaty 1000,00 PLN 

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

 3) Zerwanie lokaty oszczędnościowej wprowadzonej na zasadach promocji reguluje regulamin dla danej lokaty. 

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