Załącznik do Uchwały Zarządu nr 185/2016
z dnia 25 października 2016 r.

Tabela oprocentowania rachunków bankowych
i lokat terminowych
w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Nakło nad Notecią, grudzień 2016 roku

Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych

LOKATY TERMINOWE ZŁOTOWE I WALUTOWE
STOPA STAŁA
1. Lokaty terminowe złotowe
oprocentowanie
okres trwania
4-dniowy
0,10%
7-dniowy
0,20%
14-dniowy
0,30%
1-miesięczny
0,70%
2-miesięczny
0,70%
3-miesięczny
1,00%
4-miesięczny
1,00%
6-miesięczny
1,10%
Lokata odnawialna lub nieodnawialna. Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego.
Minimalna wpłata warunkująca otwarcie rachunku lokaty dla klienta indywidualnego wynosi 50 zł/dla klienta instytucjonalnego 1.000 zł.

2. Lokaty terminowe walutowe
oprocentowanie
okres trwania i waluta
1-miesięczny USD
0,05%
1-miesięczny EUR
0,05%
3 -miesięczny USD
0,10%
3 -miesięczny EUR
0,05%
6 -miesięczny USD
0,15%
6 -miesięczny EUR
0,05%
Lokata odnawialna lub nieodnawialna. Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego.
Minimalna wpłata warunkująca otwarcie rachunku lokaty wynosi 25,00 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku.

STOPA ZMIENNA
1. Lokaty terminowe złotowe
okres trwania
oprocentowanie
12-miesięczny
1,66 %
18-miesięczny
1,86 %
24-miesięczny
2,06 %
36-miesięczny
2,26 %
Lokata odnawialna lub nieodnawialna. Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego.
Oprocentowanie obowiązujące od 01.12.2016 r. ustalane w oparciu o stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca
poprzedzającego bieżący miesiąc oraz marżę banku (wg formuły oprocentowania). WIBID 1M na dzień 30.11.2016 r. wynosi 1,46%.

2. Indywidualne Konto Emerytalne
okres trwania
Oprocentowanie
do 12 miesięcy włącznie
1,7500 %
od 13 miesiąca do 24 miesiąca włącznie
2,8500 %
od 25 miesiąca do 60 miesiąca włącznie
2,9500 %
powyżej 60 miesięcy
3,0500 %
Kapitalizacja odsetek dokonywana jest raz w roku na dzień 31 sierpnia każdego roku.
Oprocentowanie obowiązujące od 05.03.2015 r. ustalane w oparciu o stopę redyskonta weksli NBP oraz marżę banku (zał. nr 3).
Redyskonto weksli ustalane jest na podstawie decyzji RPP i od dnia 05.03.2015 r. wynosi 1,75%.

3. Lokata „KASKADA”
okres trwania
oprocentowanie
2-letni
2,16 %
3-letni
2,26 %
5-letni
2,36 %
10-letni
2,46 %
15-letni
2,56 %
Lokata odnawialna lub nieodnawialna. Kapitalizacja odsetek roczna. Minimalna wpłata warunkująca otwarcie lokaty wynosi 20 zł
Oprocentowanie obowiązujące od 01.12.2016 r. ustalane w oparciu o stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca
poprzedzającego bieżący miesiąc oraz marżę banku (wg formuły oprocentowania). WIBID 1M na dzień 30.11.2016 r. wynosi 1,46%.
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RACHUNKI BANKOWE
STOPA ZMIENNA

1. Rachunki bankowe
rodzaj rachunku
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy /ROR/

Oprocentowanie
0,00 %

Rachunek oszczędnościowy a’vista

0,00 %

Rachunek bieżący / pomocniczy

0,00 %

Oprocentowanie obowiązujące od dnia 01.07.2013 r. ustalane Uchwałą Zarządu Banku

2. Rachunek oszczędnościowy
rodzaj rachunku
Rachunek oszczędnościowy

Oprocentowanie
0,96%

Kapitalizacja odsetek miesięczna.
Oprocentowanie obowiązujące od 01.12.2016 r. ustalane w oparciu o stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca
poprzedzającego bieżący miesiąc oraz marżę banku w wysokości minus 0,50 p. p. (wg formuły oprocentowania).
WIBID 1M na dzień 30.11.2016 r. wynosi 1,46%.

3. Rachunki bankowe walutowe
rodzaj rachunku
Rachunek bieżący
USD/EUR/GBP
Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy USD/EUR/GBP

oprocentowanie
0,00%
0,00%

Oprocentowanie obowiązujące od dnia 01.11.2014 roku ustalone Uchwałą Zarządu Banku.
Kapitalizacja odsetek roczna - na koniec roku kalendarzowego.
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FORMUŁY OPROCENTOWANIA LOKAT
Lokaty terminowe
okres trwania

formuła oprocentowania
WIBID 1M + 0,20 p. p. = 1,66 %
WIBID 1M + 0,40 p. p. = 1,86 %
WIBID 1M + 0,60 p. p. = 2,06 %
WIBID 1M + 0,80 p. p. = 2,26 %

12-miesięczny
18-miesięczny
24-miesięczny
36-miesięczny

Lokata „KASKADA”
okres trwania

formuła oprocentowania
WIBID 1M+ 0,70 p. p. = 2,16 %
WIBID 1M+ 0,80 p. p. = 2,26 %
WIBID 1M+ 0,90 p. p. = 2,36 %
WIBID 1M+ 1,00 p. p. = 2,46 %
WIBID 1M+ 1,10 p. p. = 2,56 %

2-letni
3-letni
5-letni
10-letni
15-letni

Indywidualne Konto Emerytalne – oprocentowanie zmienne
okres trwania
do 12 miesięcy
od 13 do 24 miesiąca
od 25 do 60 miesiąca
powyżej 60 miesięcy

formuła oprocentowania
redyskonto weksli NBP = 1,7500 %
redyskonto weksli NBP plus marża w wys. 1,10 p.p.= 2,8500 %
redyskonto weksli NBP plus marża w wys. 1,20 p.p.= 2,9500 %
redyskonto weksli NBP plus marża w wys. 1,30 p.p.= 3,0500 %

Rachunek oszczędnościowy
rodzaj rachunku

formuła oprocentowania

Rachunek oszczędnościowy

WIBID 1M-0,50 p. p. = 0,96 %

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY W OBSŁUDZE
Lokata „KASKADA” – oprocentowanie zmienne
zadeklarowany
okres dla lokaty
5 letnie
10 letnie
15 letnie

oprocentowanie

minimalna
wpłata

formuła oprocentowania

2,9500 %
3,0500 %
3,1500 %

20 zł
20 zł
20 zł

redyskonto weksli NBP plus marża w wys. 1,20 p.p.= 2,9500 %
redyskonto weksli NBP plus marża w wys. 1,30 p.p.= 3,0500 %
redyskonto weksli NBP plus marża w wys. 1,40 p.p.= 3,1500 %

Rachunek oszczędnościowy - oprocentowanie zmienne
Rodzaj rachunku

oprocentowanie

Rachunek oszczędnościowy

0,90 %
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