
KLIENCI INDYWIDUALNI 

06 maja 2022 r. 

Oprocentowania rachunków i lokat prowadzonych w złotych

1.       oprocentowanie rachunków – stawki zmienne

ROR 0,00%

IKE od 01-09-2021 r. 

0,0489% 2,1384%

0,0504% 2,2024%

0,0519% 2,2664%

0,0533% 2,3304%

0,0586

0,0000%

1,5900%

3,1800%

2,6500%

wysokość oprocentowania uzależniona od kwoty salda na rachunku

2.       oprocentowanie lokat terminowych

lokaty zakładane w placówkach banku

12 m-cy 0,60% 0,60%

60 m-cy 1,20%

·       oprocentowanie stałe        min. kwota 500,00 zł

6 m-cy 0,80%

12 m-cy 1,00%

Oprocentowanie rachunków i lokat walutowych
 

rachunki a'vista - oprocentowanie zmienne

USD 0,00%

EUR 0,00%

GBP 0,10%

Lokaty terminowe   – min. kwota lokaty 100 EUR, 100 USD, 100 GBP

oprocentowanie stałe

USD EUR GBP

1 m-c 0,05% 0,01% 0,20%

3 m-ce 0,10% 0,01% 0,20%

 6 m-cy 0,15% 0,05% 0,30%

12 m-cy 0,25% 0,10% 0,30%

lokaty standardowe, zakładane za pośrednictwem bankowości elektronicznej (serwis 

internetowy) 

w okresie od 01-09-2021r. do 31-08-2022r. stawka bazowa wynosi 

do 12 m-ca

od 13 do 24 m-ca

od 25 do 60 m-ca

powyżej 60 m-ca

lokata standardowa

oprocentowanie zmienne,  min. kwota 500,00 zł

lokata oszczędnościowa "Dopłata" 

oprocentowanie zmienne  

min. kwota I wpłaty 500,00 zł; min. kwota dopłaty 100,00 zł

       stan   na   dzień      

rachunek oszczędnościowy 

do kwoty 1 000,00 zł

od kwoty 1 000,01 zł do kwoty 100 000.00 zł

od kwoty 100 000,01 zł do kwoty 200 000,00 zł

od kwoty 200 000,01 zł  

Wysokość oprocentowania uzależniona od długości trwania umowy rachunku, stawką bazową jest

średnia arytmetyczna stawek WIBID 12M z poszczególnych dni roboczych, obowiązujących dla

pieniężnego rynku międzybankowego, z  3 miesięcy tj. maja, czerwca i lipca danego roku; 

oprocentowanie zmienne, ustalane  jako iloczyn stawki redyskonta weksli NBP i wskaźnika 

określonego przez Bank

zmiana wysokości oprocentowania następuje każdorazowo z dniem zmiany stopy redyskonta weksli 

NBP, ustalonej przez RPP
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0,05%

·        oprocentowanie zmienne 

1 m-c 0,20%

3 m-ce 0,20%

6 m-cy 0,25%

12 m-cy 0,60%

·       oprocentowanie stałe

3 m-ce 0,20%

6 m-cy 0,25%

. -  umowy zawarte od 22.07.2013 r. do 31 maja 2020 r.

oprocentowanie zmienne, WIBID 1M - marża Banku 

do 49 999,99 zł od 50 000,00 zł od 100 000,00 zł

6 m-cy 4,49% 4,54% 4,72%

12 m-cy 4,59% 4,72% 4,82%

. -  umowy zawarte do 05  czerwca 2020 r.

·       oprocentowanie stałe

1 m-c 0,20% 0,20% 0,20%

3 m-ce 0,20% 0,20% 0,20%

. - umowy zawarte od 08 czerwca 2020 r. do 06 maja 2021 r.

okres umowny do 49 999,99 zł od 50 000,00 zł od 100 000,00 zł
6 m-cy 0,25% 0,25% 0,25%

– umowy zawarte do dnia 31 października 2013 roku 

·       oprocentowania zmienne

6 m-cy 0,80%

12 m-cy 1,00%

·       oprocentowania stałe

1 m-c 0,30%

·       oprocentowania stałe

3 m-ce 0,30%

6 m-cy 0,80%

książeczki a'vista - oprocentowanie zmienne

okres  umowny kwota zdeponowanych środków

standardowe lokaty terminowe (odnawialne), zakładane w placówkach Banku 

– umowy zawarte od dnia 01 listopada 2013 roku do dnia 05 czerwca 2020 roku 

– umowy zawarte od dnia 01 listopada 2013 roku do 06 maja 2021 roku

standardowe lokaty terminowe zakładane za pośrednictwem bankowości elektronicznej (serwis 

internetowy) 

Oprocentowanie rachunków i lokat

 - umowy trwające; produkty wycofane  z oferty sprzedażowej Banku 

Kwota zdeponowanych środków

- umowy zawarte do dnia 21 lipca 2013 r.

Kwota zdeponowanych środków
oprocentowanie zmienne

WIBID 1M z przedostatniego dnia roboczego każdego miesiąca obowiązuje w miesiącu następnym

 Okres umowny
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dynamiczna lokata oszczędnościowa 12 m-cy 

– umowy zawarte do dnia 21 lipca 2013 roku

Oprocentowanie za 
umowy zawarte 

do dnia 12 maja 2013r.

umowy zawarte 

od dnia 13 maja 2013 r. 

pierwszy miesiąc 0,05% 0,01%

drugi miesiąc 0,06% 0,02%

trzeci miesiąc 0,07% 0,03%

czwarty miesiąc 0,60% 0,04%

piaty miesiąc 0,60% 0,40%

szósty miesiąc 0,60% 0,50%

siódmy miesiąc 0,60% 0,60%

ósmy miesiąc 1,40% 0,70%

dziewiąty miesiąc 1,60% 1,50%

dziesiąty miesiąc 1,90% 1,50%

jedenasty miesiąc 2,00% 1,90%

dwunasty miesiąc 2,50% 2,00%

dynamiczna lokata oszczędnościowa 15 m-cy (odnawialna)

umowy zawarte do dnia 21 lipca 2013 roku 

·    oprocentowanie stałe 

0,01%

0,02%

0,03%

0,04%

0,05%

0,06%

0,07%

0,08%

0,09%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

oprocentowanie stałe

Oprocentowanie za od kwoty 500 zł od kwoty 500 tys. zł

pierwszy miesiąc 0,00% 0,01%

drugi miesiąc 0,00% 0,01%

trzeci miesiąc 0,00% 0,01%

czwarty miesiąc 0,05% 0,06%

piaty miesiąc 0,05% 0,06%

szósty miesiąc 0,05% 0,06%

siódmy miesiąc 0,08% 0,10%

ósmy miesiąc 0,08% 0,10%

dziewiąty miesiąc 0,08% 0,10%

dziesiąty miesiąc 0,15% 0,17%

jedenasty miesiąc 0,15% 0,17%

dwunasty miesiąc 0,15% 0,17%

trzynasty miesiąc 0,20% 0,24%

czternasty miesiąc 0,20% 0,24%

piętnasty miesiąc 0,20% 0,24%

0,10% #ADR! 0,12%

czternasty miesiąc

dziewiąty miesiąc

dziesiąty miesiąc

jedenasty miesiąc

dwunasty miesiąc

trzynasty miesiąc

0,01%

dynamiczna lokata oszczędnościowa 15 m-cy (odnawialna)

szósty miesiąc

siódmy miesiąc

 – promocja od 18 sierpnia do 17 października 2014 r. 

piętnasty miesiąc

czwarty miesiąc

drugi miesiąc

trzeci miesiąc

ósmy miesiąc

 Oprocentowanie za 

pierwszy miesiąc 

piąty miesiąc
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oprocentowanie zmienne, redyskonto weksli NBP (-) / (+) marża Banku 

marża Banku 

4,05%

4,10%

4,15%

4,25%

4,30%

4,35%

4,90%

5,20%

5,50%

5,70%

5,90%

6,30%

6,80%

7,80%

8,80%

12 m-cy 15 m-cy

3,14% 2,84%

3,34% 3,54%

3,54% 3,84%

3,74% 4,34%

3,94% 4,54%

4,54% 4,64%

5,04% 5,04%

5,34% 5,34%

5,84% 5,54%

6,34% 5,74%

6,84% 5,94%

7,34% 6,34%

xx 6,84%

xx 7,84%

xx 8,84%

szósty miesiąc

siódmy miesiąc

 Oprocentowanie za 

dwunasty miesiąc

trzynasty miesiąc

czternasty miesiąc

szósty miesiąc

piętnasty miesiąc

dwunasty miesiąc

drugi miesiąc

dziesiąty miesiąc

dziewiąty miesiąc

- promocja od 19 listopada do 31 grudnia 2014 roku       

pierwszy miesiąc 

jedenasty miesiąc

trzeci miesiąc

czwarty miesiąc

piąty miesiąc

piętnasty miesiąc

czwarty miesiąc

piąty miesiąc

drugi miesiąc

zmiana wysokości oprocentowania następuje każdorazowo z dniem zmiany stopy redyskonta weksli 

NBP, ustalonej przez RPP

siódmy miesiąc

ósmy miesiąc

dziewiąty miesiąc

dziesiąty miesiąc

jedenasty miesiąc

WIBID 1M z przedostatniego dnia roboczego każdego miesiąca obowiązuje w miesiącu następnym

trzynasty miesiąc

czternasty miesiąc

oprocentowanie zmienne WIBID 1M -/+ marża Banku   

trzeci miesiąc

 Oprocentowanie za 

pierwszy miesiąc 

ósmy miesiąc

dynamiczna lokata oszczędnościowa  (odnawialna)                                                                                                  

-  umowy zawarte do dnia  14 marca 2018 roku

dynamiczna lokata oszczędnościowa 15 m-cy (odnawialna) 
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do 99 999,99 zł od 100 000,00 zł

0,01% 0,02%

0,01% 0,02%

0,01% 0,02%

0,01% 0,02%

0,01% 0,02%

0,01% 0,02%

0,09% 0,10%

0,09% 0,10%

0,09% 0,10%

0,09% 0,10%

0,09% 0,10%

0,09% 0,10%

0,30% 0,32%

0,30% 0,32%

0,30% 0,32%

6 m-cy  0,25%

12 m-cy 0,60%

12 m-cy 0,60%

oprocentowanie zmienne 

USD EUR GBP

 6 m-cy 0,30% 0,50% 0,35%

12 m-cy 0,55% 0,70% 0,55%

lokaty zakładane w placówkach Banku oraz za pośrednictwem bankowości internetowej 

(zakładane od 21 marca 2018 roku do 28 maja 2020 roku)

dynamiczna lokata oszczędnościowa  (min. kwota 500,00 zł) 

oprocentowanie stałe

oprocentowanie stałe 

kwota zdeponowanych środków

 Oprocentowanie za 

lokaty walutowe - umowy zawarte do 21 listopada 2014 r.

 - zakładana w okresie od 11 do 30 września 2017 roku 

dwunasty miesiąc

trzynasty miesiąc

czternasty miesiąc

okres umowny

oprocentowanie stałe 

likwidacja lokaty przed upływem okresu umownego – wypłata pełnej kwoty odsetek naliczonych za 

okres od dnia otwarcia rachunku/ rozpoczęcia okresu umownego do dnia poprzedzającego dzień 

zerwania lokaty włącznie 

promocyjna lokata odnawialna  (dla posiadaczy rachunku oszczędnościowego):

 - zakładana w okresie od 03 do 30 kwietnia 2019 roku 

 - zakładana w okresie od 17 czerwca do 16  sierpnia 2019 roku 

siódmy miesiąc

ósmy miesiąc

dziewiąty miesiąc

dziesiąty miesiąc

jedenasty miesiąc

piętnasty miesiąc

oprocentowanie stałe 

trzeci miesiąc

czwarty miesiąc

piąty miesiąc

szósty miesiąc

pierwszy miesiąc 

drugi miesiąc
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