
 
  

      

  Tabela oprocentowania produktów depozytowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy   
  dla klientów instytucjonalnych 

 
 
Rachunki rozliczeniowe w złotych 

Rodzaj rachunku 
oprocentowanie 

zmienne 

rachunki bieżące i pomocnicze 0,00% 

 
 
 
Rachunki powiernicze 

Rodzaj rachunku oprocentowanie 

mieszkaniowe rachunki powiernicze środki  nieoprocentowane 

 
 
Lokata terminowa Standard o stałym oprocentowaniu 

okres 
umowny 

oprocentowanie 
stałe 

  3 miesiące 1,50% 

 
 
 
Lokata O/N o stałym oprocentowaniu 

WIBID O/N x 0,35  

 
 
 
 
 
 
 
e-lokata  

 

 
 
 
Rachunek rozliczeniowy w  walutach obcych 

Rodzaj rachunku 

oprocentowanie 
zmienne 

USD EUR GBP SEK 

Rachunki rozliczeniowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 
 
 
Oprocentowanie lokat wycofanych z oferty Banku 
 
 
Lokata terminowa Standard o zmiennym oprocentowaniu  

okres 
umowny 

oprocentowanie 
       zmienne 

12 miesięcy 0,10% 

24 miesiące 0,20% 

36 miesięcy 0,30% 

 

e-lokata  
okres 

umowny 
oprocentowanie 

zmienne 

12 miesięczne 0,15% 

24 miesięczne 0,25% 

36 miesięczne 0,35% 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje: 

▪ Oprocentowanie w Tabeli oprocentowania podawane jest w stosunku rocznym; Tabela oprocentowania  obowiązuje od 22.08.2022 r. 
▪ Lokaty o charakterze odnawialnym  odnawiają się po okresie umownym  na warunkach zgodnych z Tabelą oprocentowania obowiązującą w dniu odnowienia. 
▪ Środki pieniężne zgromadzone na lokacie o charakterze nieodnawialnym po zakończonym okresie umownym są nieoprocentowane. 
▪ Wypłata środków z rachunku lokaty terminowej w okresie umownym na wniosek Posiadacza rachunku powoduje brak naliczenia przez Bank odsetek od środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej. 

 

okres 
umowny 

oprocentowanie 
stałe 

3 miesiące 1,50% 

Lokaty dostępne tylko za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. 
Minimalna kwota  do otwarcia rachunku lokaty – 1 000 zł. 
Naliczone odsetki stawiane są do dyspozycji po upływie okresu umownego. 
Lokata nieodnawialna. 
 

Brak minimalnej kwoty do wpłaty. 
 

Minimalna kwota  do otwarcia rachunku lokaty – 1 000 zł. 
Kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokaty. 
Możliwość automatycznego odnawiania lokaty. 

 

Minimalna kwota do otwarcia rachunku lokaty wynosi 50 000 zł przy jednoczesnej możliwości pozostawiania na 
rachunku rozliczeniowym środków pieniężnych w wysokości określonej przez Posiadacza rachunku. 
Stopa procentowa określana jest każdego dnia roboczego na podstawie stopy WIBID O/N (w przypadku braku 
publikacji stopy WIBID w danym dniu roboczym obowiązuje stopa z dnia poprzedniego). Stopa WIBID jest 
referencyjną stawką na warszawskim rynku lokat  międzybankowych, ustalaną w dni robocze. Informacja o 
wysokości tej stawki publikowana jest przez serwis Thomson Reuters około godz. 17:00 danego dnia roboczego i 
ma zastosowanie do transakcji zawieranych w następnym dniu roboczym; dostępna jest w prasie finansowej i na 
stronach internetowych serwisów finansowych.  
. 

 

Kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokaty. 
Od dnia:  
- 13.07.2020 r. brak możliwości automatycznego odnowienia lokaty z okresem umownym 36 miesięcy, 
- 01.02.2021 r. brak możliwości automatycznego odnowienia lokaty z okresem umownym 24 miesiące. 
- 01.02.2021 r. brak możliwości automatycznego odnowienia lokaty z okresem umownym 12 miesięcy. 
 

 
Naliczone odsetki stawiane są do dyspozycji po upływie okresu umownego. 
Lokata nieodnawialna. 
 


