
 

 
 

                                                                                                                                                

 

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH  
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH od dnia 01 maja 2023 r. 

 RODZAJ RACHUNKU OPROCENTOWANIE % 

1 Podstawowy Rachunek Płatniczy, Konto Mobilne, Konto Wygodne, ROR ogólnego typu, ROR PKZP, Rady Rodziców oraz rachunki w 
administrowaniu: S-Konto, Senior, Profit Konto, Premium Konto, Konto za Złotówkę, Wygodne konto dla Klientów ZUS 
2Rachunek oszczędnościowy dla klientów, którzy nie posiadali do dnia 16.03.2023r. rachunku oszczędnościowego. Promocyjne 
oprocentowanie utrzymuje się przez okres 3 miesięcy od dnia założenia, po wskazanym okresie oprocentowanie liczone jest według 
standardowych warunków i progów rachunku oszczędnościowego wskazanego w pkt 5, ppkt 2 
3 dostępna również w Banku Internetowym 
4dostępna w formie lokaty terminowej z dopłatami  
5 lokata na Nowe środki - dostępna w oddziale Banku, bankowości internetowej oraz aplikacji BSGo dla dodatniego salda środków, 

rozumianych jako różnica salda środków na dzień poprzedzający dzień założenia lokaty (lokata założona w oddziale) lub dzień założenia 

lokaty ( bankowość internetowa) i 15-ty dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc założenia lokaty, w tym dla nowych Klientów BS 

Wschowa.  

Minimalna kwota założenia lokaty 1 tys. PLN. Suma lokat klienta na nowe środki nie może przekraczać 1 mln PLN. 

Lokata odnawia się na kolejny taki sam okres na warunkach obowiązujących dla standardowych lokat z oprocentowaniem stałym 

obowiązującym w dniu odnowienia lokaty. 
6  lokata Mobilna dostępna jedynie w aplikacji BSGo. Suma lokat Mobilnych klienta nie może przekraczać 50 tys. PLN. Minimalna kwota 

założenia lokaty 1 tys. PLN. Lokata odnawia się na kolejny taki sam okres na warunkach obowiązujących dla standardowych lokat  z 

oprocentowaniem stałym obowiązującym w dniu odnowienia lokaty. 

 
*WIBID 1M z trzech ostatnich kwotowań z poprzedniego miesiąca obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia 

arytmetyczna i ulega zmianie z pierwszym dniem każdego miesiąca. Oprocentowanie rachunków podawane jest w stosunku rocznym. Bank 

stosuje następujące terminy kapitalizacji odsetek: po upływie okresu umownego, śródokresowo ( co 1 miesiąc, co 3 miesiące), na koniec 

roku kalendarzowego oraz w dniu likwidacji rachunku. 

 

1. Rachunki a’vista  0,00 
2. Rachunki płatnicze:   

      1) Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe1  0,00 
      2) Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe M-KONTO   
 ▪ do salda 3.000,00 zł  5,00 
 ▪ powyżej salda 3.000,00 zł  2,50 
3. Rachunki SKO   1,50 
4. Książeczki mieszkaniowe   0,10 
5. 1) Rachunek oszczędnościowy2  5,50 

 2) Rachunek oszczędnościowy    

 ▪ od 0,00 zł do 49.999,99 zł  1,50 

 ▪ od 50.000,00 zł do 199.999,99 zł  2,00 

 ▪ od 200.000,00 zł i więcej  2,50 

6. Rachunki lokat terminowych ze zmienną stopą procentową   
 ▪ 1 – miesięczna3, WIBID 1M*x 0,25 1,6665 
 ▪ 3 – miesięczna3,4 WIBID 1M*x 0,25 1,6665 
 ▪ 6 – miesięczna3,4 WIBID 1M*x 0,59 3,9294 
 ▪ 12 – miesięczna3,4 WIBID 1M*x 0,67 4,4622 
 ▪ 24 – miesięczna3 WIBID 1M*x 0,15 0,9990 

      7.  Rachunki lokat terminowych ze stałą stopą procentową 
Standardowa3 Mobilna6 Nowe 

środki3,5 
 ▪ 1   - miesięczna 2,50 - 5,50 
 ▪ 3   - miesięczna 3,00 3,25 6,25 
 ▪ 6   - miesięczna 3,50 3,75 6,00 
 ▪ 12 – miesięczna 4,00 4,25 5,50 

 ▪ 24 – miesięczna 2,50 - - 
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