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Załącznik nr 2 do Uchwały nr Z/2/10/2022 Zarządu Banku Spółdzielczego w Suszu z dnia 08.02.2022 r.  

 
 

I. Oprocentowanie produktów depozytowych wycofanych ze sprzedaży. 
 

 

1. Środki pieniężne bieżące, płatne na każde żądanie i wkłady oszczędnościowe w PLN. 

 

2. Lokaty terminowe i wkłady oszczędnościowe terminowe (odnawialne) w PLN, zakładane do 28 

lutego 2021 r. w placówkach Banku, przez bankowość elektroniczną i aplikację mobilną na 

okresy od 1 do 60 miesięcy do kwoty 49.999,99 zł lokowane w Banku otrzymują oprocentowanie 

podstawowe jak niżej. Lokaty terminowe i wkłady oszczędnościowe terminowe od kwoty 

50.000,00 zł otrzymują oprocentowanie podwyższone o 0,05 % od oprocentowania 

podstawowego.  
 

Lp. 

Okres deponowania lokaty lub 

wkładu oszczędnościowego 

terminowego (odnawialne) 

Oprocentowanie 

zmienne 

podstawowe do 

kwoty 49.999,99 zł 

Oprocentowanie 

zmienne podwyższone 

o 0,05 % od kwoty 

50.000,00 zł 

1. 1 miesiąc 0,03 % 0,08 % 

2. 2 miesiące 0,03 % 0,08 % 

3. 3 miesiące 0,05% 0,10 % 

4. 4 miesiące 0,05% 0,10 % 

5. 5 miesięcy 0,05% 0,10 % 

6. 6 miesięcy 0,10 % 0,15 % 

7. 9 miesięcy 0,10 % 0,15 % 

8. 12 miesięcy 0,15 % 0,20 % 

9. 24 miesiące 0,25 % 0,30 % 

10. 36 miesięcy 0,45 % 0,50 % 

11. 60 miesięcy 0,45 % 0,50 % 

3. Lokaty terminowe i wkłady oszczędnościowe terminowe (nieodnawialne) w PLN, zakładane 

od 17 sierpnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. w placówkach Banku, przez bankowość 

elektroniczną i aplikację mobilną na okresy 3, 6 i 12 miesięcy lokowane w Banku 

Spółdzielczym w Suszu. 
 

Lp. 

Okres deponowania lokaty lub wkładu 

oszczędnościowego terminowego 

(nieodnawialne) 

Oprocentowanie  

( stała stopa procentowa   

w okresie umownym) 

1. 3 miesiące 0,01 % 

2. 6 miesięcy 0,02 % 

3. 12 miesięcy 0,03 % 

Lp. Rodzaj środków pieniężnych lub wkładów oszczędnościowych 
Oprocentowanie 

zmienne 

1. Środki na rachunku bieżącym – pakiet dla firm -  WIELE ZA NIEWIELE 0,00 % 

2. 
Wkłady oszczędnościowe na rachunku oszczędn. – rozliczeniowym 

 – KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ 
0,00 % 
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4. Wkłady oszczędnościowe mieszkaniowe. 
 

5. Lokaty terminowe (nieodnawialne) pod nazwą LOKATA KORZYSTNA w Banku 

Spółdzielczym w Suszu, zakładane w placówkach Banku, przez bankowość elektroniczną i 

aplikację mobilną do 28 lutego 2021 r. są oprocentowane wg stawki WIBID 1M + marża 

Banku. Minimalna kwota środków pieniężnych deponowanych na rachunku lokaty wynosi 

1.000,00 zł. Stawka WIBID 1M ulega zmianie zgodnie ze stawkami stóp procentowych na 

rynku międzybankowym3).  

Lp. 
Okres deponowania lokaty terminowej 

LOKATA KORZYSTNA (nieodnawialna) 

Oprocentowanie zmienne uzależnione 

 od stawki WIBID 1M 1 

1. 12 miesięcy WIBID 1M + 0,01 p.p. 

2. 24 miesiące WIBID 1M + 0,02 p.p. 

 

6. Lokaty oszczędnościowe progresywne terminowe PLEJADA 12 miesięczne (odnawialne) w 

PLN. Lokaty oszczędnościowe PLEJADA zakładane tylko w placówkach Banku do 28 lutego 

2021 r. 

Lp. 
Okres deponowania lokaty oszczędnościowej 

progresywnej PLEJADA (odnawialna) 
Oprocentowanie zmienne 

1. 1 miesiąc 0,01 % 

2. 2 miesiąc 0,01 % 

3. 3 miesiąc 0,02 % 

4. 4 miesiąc 0,08 % 

5. 5 miesiąc 0,08 % 

6. 6 miesiąc 0,10 % 

7. 7 miesiąc 0,10 % 

8. 8 miesiąc 0,15 % 

9. 9 miesiąc 0,17 % 

10. 10 miesiąc 0,20 % 

11. 11 miesiąc 0,22 % 

12. 12 miesiąc 1,00 % 

 

7. Oprocentowanie naliczane jest w stosunku rocznym. 

 

 
1 Oprocentowanie zmienne środków pieniężnych, lokat terminowych oparte na stawce WIBID 1M + marża Banku naliczane jest 

wg zasady: Stawka wyliczana jest z ostatniego dnia poprzedzającego okres obrachunkowy (okres obrachunkowy 1 miesiąc), 

obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów 

procentowych. 

 

Lp. 
Rodzaj środków pieniężnych lub wkładów 

oszczędnościowych 
Oprocentowanie zmienne 

1. Wkłady oszczędnościowe mieszkaniowe 0,05 % 


