
Załącznik do Uchwały Zarządu nr 145/2020 z dn. 17.09.2020 r.  

 

Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej        Stan na dzień 1 października 2020 r.    

 

TABELA OPROCENTOWAŃ PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH  

 KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

od 1 października 2020 r.  

 

 

 

 

 
Rodzaj rachunku 

Rodzaj 
oprocentowania 

Sposób ustalania  
stawki bazowej 

Wysokość  
oprocentowania 

 Rachunki bieżące     

1. Rachunki bieżące: 
a) dla przedsiębiorstw (27001) 
b) dla rolników indywidualnych 

(27002) 
c) dla osób fizycznych 

prowadzących działalność 
gospodarczą, małe firmy (27003) 

d) dla podmiotów niefinansowych 
(27006) 

e) dla klientów sektora 
budżetowego  (3700) 

 
 
 
 
 

Zmienne 

 

 
 
 
 
 

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej 
 

 

(Redyskonto weksli*0,01)  0,00 % 
 (Redyskonto weksli*0,01)  0,00 % 

 

(Redyskonto weksli*0,01)  0,00 % 
 

 
 
 

 (Redyskonto weksli*0,01)  0,00 % 
 

(Redyskonto weksli*0,01)  0,00 % 

 Terminowe Lokaty Oszczędnościowe  zakładane od dnia 
01.10.2020r. 

 
 

1. Terminowa lokata oszczędnościowa  
a) 1 miesięczna 
b) 3 miesięczna 
c) 6 miesięczna 
d) 12 miesięczna 

Stałe 
 

Uchwała Zarządu Banku 

 

0,01%  
0,01% 
0,01% 
0,01% 

2.  Dynamiczna lokata „Plejada”  
a) do 1 miesiąca 
b) po 2 miesiącu 
c) po 3 miesiącu 
d) po 4 miesiącu 
e) po 5 miesiącu 
f) po 6 miesiącu 
g) po 7 miesiącu 
h) po 8 miesiącu 
i) po 9 miesiącu 
j) po 10 miesiącu 
k) po 11 miesiącu 
l) po 12 miesiącu 

Zmienne 
 

Stawka WIBID 1 M z ostatniego 
dnia roboczego miesiąca 

poprzedzającego miesiąc naliczania 
odsetek 

 

(WIBID 1 M - 0,95 p.p.) 0,00 % 

(WIBID 1 M - 0,90 p.p.) 0,00 % 

(WIBID 1 M - 0,85 p.p.) 0,00 % 

(WIBID 1 M - 0,80 p.p.) 0,00 % 

(WIBID 1 M - 0,75 p.p.) 0,00 % 

(WIBID 1 M - 0,70 p.p.) 0,00 % 

(WIBID 1 M - 0,65 p.p.) 0,00 % 

(WIBID 1 M - 0,60 p.p.)  0,00 % 

(WIBID 1 M - 0,55 p.p.) 0,00 % 

(WIBID 1 M - 0,50 p.p.) 0,00 % 

(WIBID 1 M - 0,45 p.p.)  0,00 % 

(WIBID 1 M - 0,02 p.p.) 0,00 % 



Załącznik do Uchwały Zarządu nr 145/2020 z dn. 17.09.2020 r.  
 

W przypadku dużych wkładów pieniężnych tj. minimum 200.000,00 zł oprocentowanie może być podwyższone na zasadach 

określonych w Uchwale Zarządu 114/2020 z dn. 22.06.2020 r.  

Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących zaokrągla się do 1 miejsca po przecinku.  

Oprocentowanie zmienne terminowych lokat oszczędnościowych stanowi stawka WIBID 1M obowiązująca na ostatni dzień 

roboczy miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia lub odnowienia umowy pomniejszona/powiększona o stałą wartość p.p. 

Zmiana oprocentowania następuje co miesiąc (WIBID z ostatniego dnia roboczego przed nowym miesiącem); nowa stawka 

oprocentowania obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Kapitalizacja odsetek po upływie 

zadeklarowanego okresu. 

 


