
wskaźnik kwota 
oprocentowanie 

ogółem *

1 - miesięczne x x x 2,00%

3 - miesięczne x x x 3,00% lub 5,00%
2)

6 - miesięczne x x x 3,50%

12 - miesięczne x x x

8,00% - w pierwszych 3 m-cach trwania

lokaty

2,00% - w kolejnych 9 m-cach trwania

lokaty

1 - miesięczne x x x 2,00%

3 - miesięczne x x x 3,00%

6 - miesięczne x x x 2,50%

12 - miesięczne x x x 2,00%

lokaty negocjonowane POWYŻEJ 100.000 TYS. ZŁ

1) 
lokaty nieodnawialne

2)
 5,00% oprocentowanie promocyjne dla Posiadaczy konta w Banku Spółdzielczym w Więcborku, którzy w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty zapewnią wpływ na 

konto min. 1.000 zł; oprocentowanie promocyjne dotyczy lokat zakładanych do 31.12.2022 r.

Oprocentowanie lokat terminowych w złotych 

rachunki terminowe z 

wkładami 

oszczędnościowymi, 

rachunki terminowych 

lokat 

oszczędnościowych i 

rachunki lokat 

terminowych 

(lokaty dedykowane 

osobom fizycznym, osobom 

fizycznym prowadzącym 

działalność gospodarczą, 

osobom fizycznym 

wykonującym wolny zawód 

oraz rolnikom)
1)

rodzaj rachunku
okres 

deponowania

oprocentowanie zmienne

oprocentowanie stałe

stan na dzień 01.11.2022 r.

Oprocentowanie ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

w Banku Spółdzielczym w Więcborku

lokaty terminowe 

(lokaty dedykowane dla 

budżetu oraz dla klientów 

instytucjonalnych 

z wyłączeniem: osób 

fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, 

osób fizycznych 

wykonujących wolny zawód 

oraz rolników)
1)

 



wskaźnik kwota 
oprocentowanie 

ogółem *

rachunki 

oszczędnościowo -  

rozliczeniowe (ROR)

czas nieokreślony x 0,00%

dodatkowe rachunki 

oszczędnościowe 

otwierane przez IB

czas nieokreślony x 0,00%

rachunki podstawowe 

płatnicze
czas nieokreślony x

brak 

oprocentowania

Oprocentowanie ustalane 

decyzją Zarządu Banku**
do 1.000 zł 0,00%

1,0 stopy 

referencyjnej NBP 

minus 3,25 p.p.

pow. 1.000 zł 3,50%

wskaźnik kwota 
oprocentowanie 

ogółem

 WIBID 12M*** x 2,66% x

* na dzień 08.09.2022 r.

x 0,00% x

**  Bank zastrzega sobie prawo do zmiany oprocentowania rachunków oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, w trakcie trwania

     umowy w terminie do 12 miesięcy od zmiany którejkolwiek z wymienionych przesłanek: 

   1) zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) stopy referencyjnej  Narodowego Banku Polskiego ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej;

   2) w przypadku rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) stopy podstawowej 

rachunki bieżące innych 

podmiotów 

niefinansowych

*** średnia arytmetyczna stawek WIBID 12M z poszczególnych dni roboczych, obowiązujących dla pieniężnego rynku międzybankowego, z miesiąca grudnia danego roku; obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Rodzaj rachunku

oprocentowanie zmienne

oprocentowanie stałe

   3) zmiany o co najmniej 1 punkt bazowy (0,01 punktu procentowego) jednej ze stóp WIBID 3M, WIBID 6M, WIBOR 3M, WIBOR 6M, 

rachunki 

oszczędnościowe  
czas nieokreślony

        kredytu refinansowego ustalanej przez Europejski Bank Centralny;

oprocentowanie standardowe umowne

Oprocentowanie 

ustalane decyzją 

Zarządu Banku**

rachunki bieżące 

podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą

rachunek oszczędnościowy Indywidualnego 

Konta Emerytalnego (IKE)

czas nieokreślony

0,00%

x

rachunki bieżące 

podmiotów prowadzących 

działalność rolniczą

czas nieokreślony x 0,00%

oprocentowanie stałe

x

rodzaj rachunku
okres 

deponowania

oprocentowanie zmienne

rachunki 

oszczędnościowe z 

wkładami płatnymi na 

każde żądanie

czas nieokreślony

czas nieokreślony

x

Oprocentowanie rachunków prowadzonych w złotych

x

x

0,00%


