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I. Zasady stosowania oprocentowania depozytów złotowych 

1. „Tabela oprocentowania depozytów złotowych w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach” (zwana dalej Tabelą) 

obowiązuje w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach (zwanym dalej Bankiem) oraz wszystkich jednostkach 

organizacyjnych Banku i dotyczy oprocentowania depozytów w złotych: 

− osób prywatnych, 

− rolników indywidualnych, 

− osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

− podmiotów utworzonych na mocy przepisów prawa (przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielnie, partie, organizacje, inne), 

− instytucji rządowych i samorządowych. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Banku może zastosować inne niż określone w Tabeli oprocentowanie zgodnie  

z zawartą umową. 

3. Oprocentowanie lokat terminowych okazjonalnych – promocyjnych określone jest w Uchwałach Zarządu Banku 

wprowadzających dany produkt bankowy. 

4. Oprocentowanie lokat terminowych (standardowych) dla osób prywatnych, rolników indywidualnych w kwotach od 

100.000,00 zł i na okres powyżej 1 miesiąca decyzją Zarządu Banku w toku negocjacji z klientem może być ustalone 

indywidualnie. W przypadku zerwania lokaty (standardowej) przed terminem obowiązuje oprocentowanie za cały okres 

przechowywania lokaty w wysokości stopy oprocentowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego osób prywatnych.  

5. Oprocentowanie lokat terminowych (standardowych) dla osób prawnych, podmiotów gospodarczych w kwotach od 

100.000,00 zł decyzją Zarządu Banku w toku negocjacji z klientem może być ustalone indywidualnie. W przypadku zerwania 

lokaty (standardowej) przed terminem obowiązuje oprocentowanie za cały okres przechowywania lokaty w wysokości stopy 

oprocentowania rachunku bieżącego.  

6. W przypadku lokat terminowych (standardowych) negocjowanych decyzją Zarządu Banku dopuszcza się możliwość 

zastosowania oprocentowania stałego na czas trwania lokaty. 
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II. KLIENCI INDYWIDUALNI 
 
 

1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe 
 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy stopa zmienna 

 

ROR Standard 0,00% 

ROR START 0,00% 

ROR JUNIOR 0,00% 

ROR SENIOR 0,00% 

2 

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy                    
MAXX Rachunek 

stopa zmienna 

0,50% 

3 Rachunek oszczędnościowy SKO 
stopa zmienna 

0,50% 

4 Rachunki NON PROFIT 
stopa zmienna 

0,00% 
 

 

 

2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych zakładane w placówkach Banku 
 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 
 

1 

 

Lokata terminowa 

 

stopa zmienna 

 

1 miesięczna 1,00% 

3 miesięczna 1,20% 

6 miesięczna 1,70% 

12 miesięczna 2,20% 
 

 

 

3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych zakładane przez internet 
 
L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

 

1 

 

Lokata terminowa 

 

stopa zmienna 

 
3 miesięczna 1,20% 

6 miesięczna 1,70% 
 
 

 
 
 

 

4. Rachunki walutowe 
 
L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

 

1 

 

Rachunek oszczędnościowy - waluta 

 

stopa zmienna 

 

EUR 0,0% 

USD 0,0% 

GBP 0,0% 
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III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI (ROLNICY, PODMIOTY GOSPODARCZE, KLIENCI 
KORPORACYJNI I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE) 

 
 

1. Rachunki rozliczeniowe  
 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Rachunek bieżący i pomocniczy stopa zmienna 

 

rolnicy indywidualni  0,00% 

podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne 
(organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje itp. nieprowadzące działalności 
gospodarczej) 

0,00% 

 
 

2. Rachunki lokat terminowych zakładane w placówkach Banku 
 
L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

 

1 

 

Lokata terminowa 

 

stopa zmienna 

 

1 miesięczna 1,00% 

3 miesięczna 1,20% 

6 miesięczna 1,70% 

12 miesięczna 2,20% 
 

 
3. Rachunki lokat terminowych zakładane przez internet 
 
L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

 

1 

 

Lokata terminowa 

 

stopa zmienna 

 
3 miesięczna 1,20% 

6 miesięczna 1,70% 
 

 
4. Rachunki walutowe 
 
L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

 

1 

 

Rachunek bieżący - waluta 

 

stopa zmienna 

 

EUR 0,0% 

USD 0,0% 

GBP 0,0% 
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IV. INSTYTUCJE RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE 
 
 

1. Rachunki rozliczeniowe  
 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Rachunek bieżący i pomocniczy 
stopa zmienna 

ustalane indywidualnie 
 

 

 

2. Rachunki lokat terminowych zakładane w placówkach Banku 
 
L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 

 

Lokaty terminowe 

 

stopa zmienna 

ustalane indywidualnie 

 

 
3. Rachunki walutowe 
 
L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

 

1 

 

Rachunek bieżący - waluta 

 

stopa zmienna 

 

EUR 0,0% 

USD 0,0% 

GBP 0,0% 
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V. PRODUKTY NIEAKTYWNE – KLIENCI INDYWIDUALNI 
 
 

1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe 
 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Rachunek oszczędnościowy a vista 
umowy zawarte do dnia 27.04.2020 r. 

stopa zmienna 

0,00%  
 

 
 

2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych zakładane w placówkach Banku 
 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 
Lokata terminowa 

umowy zawarte do dnia 27.04.2020 r. 
stopa zmienna 

 

3 miesięczna 
do 40.000,00 0,50% 

 z wyjątkiem lokat posiadających indywidualne 
oprocentowanie* 

pow. 40.000,00 

6 miesięczna 
do 40.000,00 0,80% 

 z wyjątkiem lokat posiadających indywidualne 
oprocentowanie* 

pow. 40.000,00 

12 miesięczna  
(od 05.01.2022r.) 

do 40.000,00 0,90-krotna stawka stopy 
redyskonta weksli 

2,0700% 

pow. 40.000,00 1,00-krotna stawka stopy 
redyskonta weksli 

2,3000% 

24 miesięczna i dłuższa 
1,40% 

 z wyjątkiem lokat posiadających indywidualne 
oprocentowanie* 

2 
Lokata terminowa dynamiczna PLEJADA 

umowy zawarte do dnia 27.04.2020 r. 

stopa zmienna 

 

za 1 miesiąc 0,50%  

za 2 miesiąc 0,60%  

za 3 miesiąc 0,70%  

za 4 miesiąc 0,80%  

za 5 miesiąc 0,90%  

za 6 miesiąc 1,00%  

za 7 miesiąc 1,05%  

za 8 miesiąc 1,10%  

za 9 miesiąc 1,15%  

za 10 miesiąc 1,20%  

za 11 miesiąc 1,30%  

za 12 miesiąc 1,40%  

3 
Lokata 6 miesięczna „Szybki zysk” 

U. Z. 91/2008 z 30.12.2008r. 

stopa zmienna 

0,80% 
 z wyjątkiem lokat posiadających indywidualne 

oprocentowanie* 

4 Lokata 12 miesięczna STANDARD 

stopa zmienna 

1,20% 
 z wyjątkiem lokat posiadających indywidualne 

oprocentowanie* 

5 
Lokata 12 miesięczna „Gorąca szóstka” 

U. Z. 34/2008 z 04.06.2008r. 

stopa zmienna 

1,20% 
 z wyjątkiem lokat posiadających indywidualne 

oprocentowanie* 
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3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych zakładane przez internet 
 
L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Lokata terminowa 

umowy zawarte do dnia 27.04.2020 r. 
stopa zmienna 

 1 miesięczne 0,50% 

 
*) – oprocentowanie liczone jest jako iloczyn wskaźnika 0,25 i obowiązującego oprocentowania powiększonego o 

stały dodatek ustalony w odrębnej decyzji Zarządu 

 
 
VI. PRODUKTY NIEAKTYWNE – KLIENCI INSTYTUCJONALNI  
 
 

1. Rachunki lokat terminowych zakładane w placówkach Banku  
 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 
Lokata terminowa 

umowy zawarte do dnia 27.04.2020 r. 
stopa zmienna 

 3 miesięczna 
do 40.000,00 0,50% 

 z wyjątkiem lokat posiadających indywidualne 
oprocentowanie* 

pow. 40.000,00 

 12 miesięczna  
(od 05.01.2022r.) 

do 40.000,00 0,90-krotna stawka stopy 
redyskonta weksli 

2,0700% 

pow. 40.000,00 1,00-krotna stawka stopy 
redyskonta weksli 

2,3000% 

 
 
*) – oprocentowanie liczone jest jako iloczyn wskaźnika 0,25 i obowiązującego oprocentowania powiększonego o 

stały dodatek ustalony w odrębnej decyzji Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 


