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Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Krokowej zgodnie z zapisem § 70 ust. 1 pkt. 4) 

Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych 

w Banku Spółdzielczym w Krokowej wprowadza zmiany oprocentowania rachunków. 

 

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  01.03.2021 roku.  Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian nie zostanie przez Państwa 

złożony sprzeciw, nowe warunki będą Państwa obowiązywać od dnia 01.03.2021 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 rachunków i lokat terminowych w złotych: 

Nazwa produktu Stopy procentowe 

(oprocentowanie zmienne) 

Oprocentowanie rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych „SENIOR” 

 

0,00 % 

Oprocentowanie lokat terminowych w złotych:  

3 miesięczne  

4 miesięczne 

6 miesięczne  

9 miesięczne  

12 miesięczne  

24 miesięczne  

36 miesięczne 

48 miesięczne  

60 miesięczne 

0,02 % 

0,02 % 

0,03 %  

0,03 % 

0,04 % 

0,04 % 

0,04 % 

0,04 % 

0,04 % 

Oprocentowanie lokaty terminowej 3 miesięcznej z minimalną 

kwotą warunkującą założenie lokaty od 10 000,00 PLN 

 

0,03 % 

Oprocentowanie lokaty terminowej 6 miesięcznej z minimalną 

kwotą warunkującą założenie lokaty od 10 000,00 PLN 

 

0,04 % 

Oprocentowanie rachunków długoterminowych 

5 – letnich Kaskada 

 

0,03 % 

Oprocentowanie lokaty promocyjnej „e-Lokata” 12 miesięcznej  0,06 % 

Oprocentowanie lokaty terminowej sezonowej 

„WAKACYJNA” 6 miesięczna 

 

0,04% 

Oprocentowanie lokaty terminowej sezonowej „JESIENNA” 

3 miesięczna 

 

0,03 % 

Oprocentowanie lokaty terminowej sezonowej „JESIENNA” 

6 miesięczna 

 

0,04 % 
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Lokata terminowa dynamiczna „Jubileuszowa” Stopy procentowe 

(oprocentowanie zmienne) 

1 miesiąc 0,01 % 

2 miesiąc 0,01 % 

3 miesiąc 0,01 % 

4 miesiąc 0,02 % 

5 miesiąc 0,02 % 

6 miesiąc 0,02 % 

7 miesiąc 0,03 % 

8 miesiąc 0,03 % 

9 miesiąc 0,03% 

10 miesiąc 0,10 % 

11 miesiąc 0,10 % 

12 miesiąc 0,10 % 

Średnie oprocentowanie za cały dwunastomiesięczny okres lokaty wynosi 0,04 %. 

 

Nazwa produktu Stopy procentowe 

(oprocentowanie zmienne) 

Oprocentowanie lokat terminowych w walucie 

wymienialnej: 

USD GBP 

1 miesięczne  

3 miesięczne 

6 miesięczne  

0,10 % 

0,15 % 

0,20 % 

0,01 % 

0,02 % 

0,05 % 

 

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 

 


