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Oferta rachunków bankowych  i ich oprocentowanie: 
 

1) Lokata  oszczędnościowa standardowa  
    Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi 500,00 zł; 

 
OPROCENTOWANIE ZMIENNE W SKALI ROKU : 

 

LOKATY OKRES KWOTA OD 500ZŁ  
1 miesiąc 0,40% 
3 miesięcy 0,50% 
6 miesięcy 0,60 % 
9 miesięcy 0,65% 
12 miesięcy 0,70% 
18 miesięcy 0,75% 
24 miesięcy 0,80% 
36 miesięcy  1,00% 

 
 

2) e-Lokata  oszczędnościowa standardowa  
    Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi 500,00 zł; 
 

LOKATY OKRES KWOTA OD 500ZŁ  
1 miesiąc 0,60% 
3 miesięcy 0,70% 
6 miesięcy 0,90 % 
9 miesięcy 0,95% 
12 miesięcy 1,00% 
18 miesięcy 1,05% 
24 miesięcy 1,10% 
36 miesięcy  1,30% 

 
 

3)  LOKATY TERMINOWE  W WALUTACH  WYMIENIALNYCH 
  LOKATY TERMINOWE: 
 

Okres lokaty  EUR GBP USD 
1 miesiąc 0,01% 0,01% 0,01% 
3 miesiące 0,02% 0,02% 0,02% 
6 miesięcy  0,03% 0,03% 0,03% 
12 miesięcy  0,04% 0,04% 0,04% 

 
Minimalna kwota środków pieniężnych deponowana na rachunku lokaty wynosi 100 euro lub równowartość tej kwoty w walucie 
rachunku. 
  



 
 

4)  RACHUNKI  OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE I OSZCZĘDNOŚCIOWE: 
 
1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych  STANDARD  -  

(bez opłat za otwarcie, prowadzenie rachunku- opłata 3,99 zł miesięcznie )    oprocentowanie    -  0,01% 
       1a.  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych   KONTO DLA MŁODYCH  DO 30 ROKU ŻYCIA  - 

      ( bez opłat za otwarcie oraz  prowadzenie rachunku),  oprocentowanie  -   0,01% 
2.   Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych   -  oprocentowanie  - 0,01% 

       3.   Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „Promienne konto”  DLA EMERYTÓW,  RENCISTÓW :  
             (bez opłat za otwarcie , prowadzenie   Rachunku) z  oprocentowaniem  -   0,01% 

4.   Rachunek oszczędnościowy  „Skarbonka” – 2,00% 
      a) pierwsza minimalna wpłata warunkująca otwarcie rachunku  wynosi 500,00 zł,     
          następne wpłaty mogą być dokonywane w dowolnym okresie i kwocie, 
      b) wypłaty z rachunku są wykonywane na dyspozycję ustną w siedzibie banku.  Wypłaty mogą być dokonywane  w    
          dowolnej chwili i kwocie do wysokości stanu oszczędności. Pierwsza wypłata w miesiącu   jest   wypłatą   
          bezpłatną, natomiast wszystkie następne w danym miesiącu płatne są 5 zł, 

                 Kapitalizacja odsetek miesięczna,  odsetki dostępne od początku następnego miesiąca.. 
     5.   Rachunek oszczędnościowy a’vista  -   oprocentowanie -  0,01% 
     6.   Podstawowy rachunek płatniczy  w złotych – oprocentowanie : 0,00% 
           operacje , które będzie można wykonać za darmo: 
           - otwarcie rachunku , prowadzenie rachunku, zamknięcie rachunku,  
           - wydanie karty , 
           - operacje w bankomatach własnych  , 
           – wykonanie 5 krajowych transakcji płatniczych w miesiącu ,(np. polecenie przelewu, stałe zlecenie) 
          - wykonanie 5 transakcji w bankomatach i wpłatomatach obcych (wypłaty, wpłaty ). 
 
Oprocentowanie wszystkich wyżej wymienionych depozytów określone jest  stosunku rocznym i jest zmienne. 
 
Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunkach bankowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 


