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Krokowa, dnia 04.06 2020 r. 

BS-190/2020-K 

 

Szanowni Państwo,  

 
Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Krokowej zgodnie z zapisem § 64 ust.1 pkt. 1 

Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów 

instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Krokowej wprowadza zmianę oprocentowania środków na 

rachunkach oszczędnościowych.  

Zmiany oprocentowania rachunków wynikają ze: 

 zmiany, o co najmniej 0,10 punktu procentowego stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 

ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (kolejna zmiana stóp referencyjnych przez Radę Polityki 

Pieniężnej z dnia 28.05.2020 r.). 

Zgodnie z treścią powyższego Regulaminu, Bank ma prawo do zmiany wysokości oprocentowania rachunków, 

w trakcie trwania umowy, w terminie 3 miesięcy od zmiany wyżej wymienionej przesłanki. 

 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec 

proponowanych zmian bądź wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, 

o ile informacja o sprzeciwie lub wypowiedzeniu zostanie zgłoszona do Banku przed dniem wejścia 

w życie zmian, tj. przed dniem  10.07.2020 roku.  Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian nie zostanie 

przez Państwa złożony sprzeciw, nowe warunki będą Państwa obowiązywać od dnia 10.07.2020 r.  

Jeżeli natomiast złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem 

poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat. 

Poniżej przedstawiamy nowe oprocentowanie lokat terminowych: 

Oprocentowanie lokat 

terminowych: 

Zmienna stopa Stała stopa 

7 dniowe 

14 dniowe 

21 dniowe 

 

0,01 % 

 

0,01 % 

0,01 % 

0,01 % 

1 miesięczne 0,01 % 0,01 % 

2 miesięczne 0,01 % 0,01 % 

3 miesięczne 0,05 % w kwocie niższej niż 10 000,00 – 0,02 % 

w kwocie od 10 000,00 – 0,03 % 

4 miesięczne  0,05 %  

6 miesięczne  0,07 % w kwocie niższej niż 10 000,00 – 0,04 % 

w kwocie od 10 000,00 – 0,05 % 

9 miesięczne  0,07 % 0,04 % 

12 miesięczne  0,10 %  

24 miesięczne  

36 miesięczna 

0,10 % 

0,10 % 

 

48 miesięczne  0,10 %  

60 miesięczne 0,10 %  

 

Pozostałe oprocentowanie lokat terminowych o zmiennej stopie procentowej: 

 

Oprocentowanie lokaty terminowej 3 miesięcznej z minimalną kwotą warunkującą założenie lokaty 

w kwocie 10 000,00 zł  0,06 % 

Oprocentowanie lokaty terminowej 6 miesięcznej z minimalną kwotą warunkującą założenie lokaty 

w kwocie 10 000,00 zł  0,08 % 

Oprocentowanie 12 miesięcznej lokaty promocyjnej e-Lokata  0,11 % 
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Oprocentowanie lokaty terminowej „Zimowa” 6 miesięczna 0,08 % 

Oprocentowanie lokaty terminowej „promocyjnej „LOKATA PEŁNA SŁOŃCA”  0,11 % 

Oprocentowanie lokaty terminowej SGB (Zima 2020) 6 miesięczna 0,05 % 

Oprocentowanie lokaty terminowej „Wiosenna” 

 3 miesięczna  

 6 miesięczna 

 

0,06 % 

0,08 % 

 

Pełna treść obowiązującego oprocentowania rachunków dostępna jest również w placówkach Banku i na 

stronie internetowej Banku. 

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do oddziałów naszego Banku.  

 

 

Z poważaniem, 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krokowej 


