
Informacja 
o oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych 

w Banku Spółdzielczym w Niemcach oraz terminach kapitalizacji odsetek 
 

(sporządzona na podstawie Uchwały Zarządu BS w Niemcach Nr 106/2022 z dnia 12 lipca 2022 r.) 
 
I. RACHUNKI BIE ŻĄCE, POWIERNICZE, OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, 
OSZCZĘDNOŚCIOWE  
 
Rachunek bieżący i pomocniczy 0,0 % 
Rachunek powierniczy i techniczny 0,0 % 
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR 0,0 % 
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy osób małoletnich – Konto Junior  0,0 % 
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Konto Student 0,0 % 
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Konto Senior 0,0 %  
Rachunek oszczędnościowy (potwierdzony lub nie książeczką oszczędnościową)  0,0 % 
Rachunek dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych    0,0 % 
Rachunek dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców, komitetu 
rodzicielskiego i innych organizacji zrzeszających rodziców uczniów   

0,0 % 

Rachunek dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych    5,0 % 
Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania  5,1 % 
 
II. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH – STANDARDOWE 
 
 zakładane w 

placówce Banku 
zakładane przez 

bankowość 
internetową 

1 miesięczne  2,90 % 3,00 % 
2 miesięczne 3,60 % 3,70 % 
3 miesięczne  4,40 % 4,50 % 
6 miesięczne  4,70 % 4,80 % 
12 miesięczne  5,00 % 5,10 % 
24 miesięczne 5,40 % 5,50 % 
36 miesięczne 5,40 % 5,50 % 
 
III. RACHUNEK OSZCZ ĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KA ŻDE ŻĄDANIE W EURO 
 

 
0,0 % 

 
IV. RACHUNKI BIE ŻĄCE I POMOCNICZE W EURO 
 

 
0,0 % 

 
 

1. Oprocentowanie środków pieniężnych jest oprocentowaniem w stosunku rocznym.  
2. Oprocentowanie ww. środków pieniężnych jest zmienne.  
3. Odsetki od lokat terminowych dopisywane są po okresie zadeklarowania.  
4. W przypadku likwidacji lokaty terminowej przed zadeklarowanym okresem odsetki nie będą 

naliczane.  
5. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych progresywnych jest progresywne, tzn. wysokości 

stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach, wzrasta z upływem każdego 
kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. 

6. Z chwilą rozwiązania umowy terminowej lokaty oszczędnościowej progresywnej przed upływem 
zadeklarowanego terminu odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny według 
stopy procentowej dla danego okresu (oprocentowanie z dnia zawarcia Umowy), przy czym Bank 
nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata. 

 
 
 
 


