Oprocentowanie depozytów
I. Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz
terminowych lokat oszczędnościowych, które mogą być prowadzone wyłącznie dla:




rachunki

osób fizycznych,
Szkolnych Kas Oszczędności (SKO),
Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (PKZP)

Lokata LIDER
Promocyjna lokata dla Klientów Banku posiadających rachunek (ROR, RB – Rolnik indywidualny)
2,50 % - oprocentowanie stałe
Lokata terminowa 3 miesięczna
Min. Kwota lokaty 1000 zł, maksymalna 100 000 zł
3,50 % - oprocentowanie stałe
Lokata terminowa 6 miesięczna
Min. Kwota lokaty 1000 zł, maksymalna 100 000 zł
Po pierwszym okresie umownym tj. po odnowieniu, lokata będzie oprocentowana na warunkach lokaty standardowej z
oprocentowaniem w wysokości 0,05%
Możliwość założenia depozytu w placówce Banku oraz poprzez Bankowość Internetową
Okres sprzedaży: od 17.02.2022 roku do odwołania.
Lokata z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę rynkową*
12-miesięczna – minimalna kwota lokaty 1000 zł

4,24 %

* Stopa redyskonta weksli pomnożona przez współczynnik 0,7
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Kapitalizacja roczna
- oprocentowanie zmienne
do kwoty 3000 zł. – 0,20%
powyżej 3000 zł. – 0,00%

SGB Konto : Skarbek
SGB Mega Konto

0,20 %

SGB Konto Pełne Korzyści:
pakiet Student
pakiet Standard

0,00 %

pakiet Senior
pakiet VIP
SGB Konto PRP

0,00 %

SGB Konto A’vista

0,00 %

SKO

0,20 %

PKZP

0,00 %
PRODUKTY WYCOFANE ZE SPRZEDAŻY

SGB Konto : Junior; Żak; Prestiż; Nestor; VIP; Mobilne; Rodzina;

0,00 %

Pionier; Konto na TAK!; Konto za złotówkę

Rachunek oszczędnościowy PROFIT - oprocentowanie zmienne
W przedziale kwotowym
kapitalizacja roczna
od 1,00 do 999,99

0,00 %

od 1.000,00 do 1.000.000,00

0,10 %

powyżej 1.000.000,00

0,00 %

Lokaty o stałej stopie procentowej
1 miesięczne

0,05 %

3 miesięczne

0,05 %

6 miesięczne

0,05 %

Lokata „Kaskada” - oprocentowanie zmienne

0,20% - zakładana na okres 60 miesięcy z
kapitalizacją roczną, licząc od dnia założenia.

Lokata dynamiczna „Plejada PLUS” – oprocentowanie zmienne progresywne, zakładana na okres 12 miesięcy
za miesiąc
oprocentowanie
I
0,01%
II
0,02%
III
0,03%
IV
0,04%
V
0,05%
VI
0,07%
VII
0,08%
VIII
0,09%
IX
0,10%
X
0,11%
XI
0,12%
XII
0,15%
Indywidualne Konto Emerytalne - oprocentowanie zmienne
0,0489 %
wysokość oprocentowania w okresie do 12 m-cy
0,0504 %
wysokość oprocentowania w okresie od 13 do 24 m-cy
wysokość oprocentowania w okresie od 25 do 60 m-cy

0,0519 %

wysokość oprocentowania w okresie powyżej 60 m-cy

0,0533 %

oprocentowanie obowiązuje od dnia 09.06.2022 r.

II. Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych, które mogą być prowadzone
wyłącznie dla:
 osób prawnych
 jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących
przedsiębiorcami
Kapitalizacja roczna
Rachunki rozliczeniowe
KDBS Mikro Biznes,
KDBS Biznes,
KDBS Non-Profit,
KDBS Agro

0%

Mieszkaniowe rachunki Powiernicze
Zamknięty

0%

Otwarty

0%
Rachunek lokacyjny

W przedziale kwotowym

kapitalizacja roczna

od 0,00 do 1.000.000,00

0,05%

powyżej 1.000.000,00

0,00%

Lokata z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę rynkową*
4,24 %
12-miesięczna – minimalna kwota lokaty 1000 zł
* Stopa redyskonta weksli pomnożona przez współczynnik 0,7
Lokaty o stałej stopie procentowej
1 miesięczne

0,05%

3 miesiące

0,05%

6 miesięczne

0,05%

Oprocentowanie i terminy środków budżetów terenowych na rachunkach bieżących i terminowych nie podlega niniejszej
tabeli oprocentowania w zakresie objętym zakończonymi postępowaniami przetargowymi.
oprocentowanie obowiązuje od dnia 09.06.2022 r.

