
 BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Załącznik do Uchwały nr 140/2022 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

 
Tabela oprocentowania produktów depozytowych 
w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim 

 

Część I. Produkty będące w bieżącej obsłudze 
 
1) Rachunek a’vista w PLN  0,00% 
 
2) Rachunek SKO, PKZP i Rady Rodziców w PLN  0,00% 
 
3) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN 0,00%  
 
4) Rachunek oszczędnościowy 
 PLN  do kwoty 10.000,00    0,60% 
   od kwoty 10.000,01 do kwoty 50.000,00 0,90% 
   od kwoty 50.000,01    1,10%  
    EUR    0,00%  
   GBP     0,00%  
 CHF    0,00% 
 USD    0,00% 
 
5) Rachunek rozliczeniowy bieżący, pomocniczy  
       PLN    0,00%  
       EUR    0,00%  
       GBP    0,00%  
 CHF    0,00% 
 USD    0,00% 
 
6) Rachunek VAT w PLN  0,00% 
7) Rachunek powierniczy  0,00% 
 
8) Rachunek lokacyjny w PLN 
   do kwoty 30.000,00    0,60% 
   od kwoty 30.000,01 do kwoty 100.000,00 0,90% 
   od kwoty 100.000,01    1,10% 
 
9) Lokata STANDARD w PLN oprocentowanie zmienne                                    

- 7 dniowe      1,00%     
- 14 dniowe                          1,00%     
- 21 dniowe                          1,00%     
- 1- miesięczne                   1,80%     
- 2- miesięczne   2,00%   
- 3- miesięczne   2,30%   
- 6- miesięczne   2,50%   
- 12- miesięczne   3,50%   
- 24- miesięczne      4,50%  
- 36- miesięczne   5,00%   
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10) Lokata STANDARD 3M - Promocja w PLN 5,80% (oprocentowanie stałe) 
                                 
11) Lokaty O/N  w PLN WIBID 1M1 minus 3 pp. 

(oprocentowanie nie może być niższe niż 0,20%) 
 
12) Lokata DOPŁATA w PLN 2,50% (oprocentowanie zmienne) 

 
13) Lokata PROGRES w PLN  (oprocentowanie stałe progresywne) 

- 1 miesiąc    1,00%   
- 2 miesiąc    1,00%   
- 3 miesiąc    2,00%   
- 4 miesiąc    2,50%  
- 5 miesiąc    3,50%   
- 6 miesiąc    5,00% 
   

14) Lokata DYNAMICZNA w PLN (oprocentowanie stałe progresywne) 
- 1 miesiąc    1,00%   
- 2 miesiąc    1,00%   
- 3 miesiąc    2,00%   
- 4 miesiąc    2,50%  
- 5 miesiąc    3,00%   
- 6 miesiąc    3,50%   
- 7 miesiąc    4,00%  
- 8 miesiąc    4,50% 
- 9 miesiąc    5,00% 
- 10 miesiąc   5,50% 
- 11 miesiąc   6,00% 
- 12 miesiąc   6,50% 

 
15) Lokata BEZPIECZNA w PLN (oprocentowanie zmienne) 

- 6- miesięczna            WIBID 3M2 minus 0,5 pp.  (minimum 0,15%)       
- 12- miesięczna              WIBID 3M2 minus 0,4 pp.  (minimum 0,30%) 

 
16)  Lokata TWÓJ ZYSK w PLN 3,50% (oprocentowanie stałe)  
      
17) Lokata REWELACJA w PLN 4,00% (oprocentowanie stałe) 
 
18) Lokata NOVA w PLN  4,50%, po odnowieniu 3,00% (oprocentowanie stałe) 
 
19) Lokata NOVA PLUS w PLN 5,50%, po odnowieniu 3,50% (oprocentowanie stałe) 
 

                                                           
1 Stopą referencyjną stosowaną w Banku jest stawka WIBID 1M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), która ulega zmianie 
w okresach miesięcznych. Administratorem wskaźnika referencyjnego WIBID, tj. podmiotem sprawującym kontrolę nad 
jego opracowywaniem jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Stawka WIBID 1M publikowana jest m.in. na 
stronie https://gpwbenchmark.pl/. Stawka WIBID 1M obliczana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego 
okres jej obowiązywania. 
2 Stopą referencyjną stosowaną w Banku jest stawka WIBID 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), która ulega zmianie 
w okresach 3-miesięcznych. Administratorem wskaźnika referencyjnego WIBID, tj. podmiotem sprawującym kontrolę nad 
jego opracowywaniem jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Stawka WIBID 3M publikowana jest m.in. na 
stronie https://gpwbenchmark.pl/. Stawka WIBID 3M obliczana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego 
okres jej obowiązywania. Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają 
kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem otwarcia 
lokaty terminowej, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie lokaty; kolejne okresy 
obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki 
po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca). 



 3

Część II. Produkty przeniesione z Banku Spółdzielczego w Łaszczowie (umowy zawarte 

do 31 lipca 2021 r.) – wycofane z oferty 

 
1. Rachunki oszczędnościowe                                0,025 stopy redyskonta weksli                          
     płatne na każde żądanie:                                                  przyjmowanych od banków  
     (w PLN, EUR)                                        do redyskonta przez NBP 
 
2. Rachunki oszczędnościowe SKO:                                    0,45 stopy redyskonta weksli 

        przyjmowanych od banków                   
        do redyskonta przez NBP 

 
3. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR            0,025 stopy redyskonta weksli 

        przyjmowanych od banków  
        do redyskonta przez NBP 
 
4. Rachunki bieżące i pomocnicze:                                      0,00 % 

Rachunki określone w punktach 1-3 oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. 
Na rachunkach wymienionych w punktach 1 - 3 obowiązuje kwartalna kapitalizacja odsetek. 
 
5. Rachunki lokat terminowych dla klientów indywidualnych: 
 
    1) Lokaty terminowe odnawialne, potwierdzone książeczką oszczędnościową (w PLN):     
 

Okres deponowania 1 miesiąc 2 miesiące 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 

Minimalna kwota  300,00 PLN 

Rodzaj oprocentowania zmienne 

Sposób obliczenia wysokości 
oprocentowania w skali roku stopa referencyjna pomniejszona o marżę Banku  

Stopa referencyjna Banku* WIBID 3M* 

Wysokość marży Banku 1,02 % 0,92 % 0,92 % 0,82 % 0,52 % 

Odsetki zerwania w wysokości stawki ustalonej dla środków na rachunku  
płatnym na każde żądanie 

*  Stopa referencyjna WIBID 3M w wysokości wyznaczonej na ostatni dzień każdego kwartału kalendarzowego. 
Oprocentowanie  zmienia się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. 

 
     2) Lokaty oszczędnościowe „LOKATA RYNKOWA”, odnawialne (w PLN): 
 

Okres deponowania 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 24 miesiące 

Minimalna kwota  1.000,00 PLN 

Rodzaj oprocentowania zmienne 

Sposób obliczenia wysokości 
oprocentowania w skali roku suma stopy referencyjnej i bonusa  

Stopa referencyjna Banku* WIBID 3M 

Wysokość bonusa 0,15 % 0,20 % 0,25 % 0,50 % 

Odsetki zerwania w wysokości stawki ustalonej dla środków na rachunku 
oszczędnościowym płatnym na każde żądanie 
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   * Stopa referencyjna WIBID 3M w wysokości wyznaczonej na ostatni dzień każdego kwartału      
kalendarzowego. Oprocentowanie  zmienia się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. 

 
3) Lokaty systematycznego oszczędzania „NOWA SKARBONKA”, nieodnawialne (w PLN): 
 

Okres deponowania 1 rok 2 lata 3 lata 

Minimalna kwota miesięcznej wpłaty 50,00 PLN 

Maksymalna kwota miesięcznej wpłaty 1.000,00 PLN 

Rodzaj oprocentowania zmienne 

Sposób obliczenia wysokości 
oprocentowania w skali roku suma stopy referencyjnej i bonusa  

Stopa referencyjna Banku* WIBID 3M 

Wysokość bonusa  0,25 % 0,50 % 0,54 % 

Odsetki zerwania w wysokości stawki ustalonej dla środków na rachunku 
oszczędnościowym płatnym na każde żądanie 

  * Stopa referencyjna WIBID 3M w wysokości wyznaczonej na ostatni dzień każdego kwartału 
kalendarzowego. Oprocentowanie  zmienia się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. 

 
6. Rachunki lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych:  

 
1) Lokaty terminowe w PLN: 
 - oprocentowanie: stałe lub zmienne w stosunku rocznym; 
 - termin lokaty: 3, 7, 21 dni, 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 miesięcy, 
 - minimalna wpłata dla lokat o stałej stopie: 100.000 PLN,  
 - minimalna wpłata dla lokat o zmiennej stopie: 300 PLN,  
 
2) Lokaty typu O/N (over/night) w PLN: 
 - oprocentowanie: stałe w stosunku rocznym; 
 - termin lokaty: 1 dniowe  
 - minimalna wpłata: 100.000 PLN. 

 
Oprocentowanie lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych jest negocjowane. 


