Kałuszyn, 26.06.2020 r.
Uprzejmie informujemy, że w związku z trzecią decyzją o obniżeniu stóp procentowych
przez Radę Polityki Pieniężnej z dnia 29 maja br. o 40 punktów bazowych, Bank
Spółdzielczy w Kałuszynie dokonał zmiany oprocentowania produktów bankowych.
Zmienione oprocentowanie dla obecnie założonych rachunków będzie obowiązywało od dnia
26 sierpnia 2020 roku.

Tabela oprocentowania produktów bankowych
w Banku Spółdzielczym w Kałuszynie
obowiązująca od 29.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że dla rachunków otwartych przed 29.06.2020 r. poniższe
oprocentowanie obowiązuje od 26.08.2020 r.

I.

II.

Depozyty bieżące:

Oprocentowanie
zmienne
Rachunek bieżący w PLN, USD, EUR, GBP, CHF
0%
Rachunek VAT
0%
Rachunek PKZP i SKO
0%
Wkłady a’vista
0%
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
0%
Rachunek oszczędnościowy walutowy
0%
Książeczki mieszkaniowe (kapitalizacja kwartalna – produkt wycofany z
0,35%
oferty )
Depozyty terminowe
Oferta standardowa
Termin

III.

Oprocentowanie depozytów
(zmienne)
do kwoty 30 000 zł.
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,10 %
0,15 %
0,15 %

Oprocentowanie depozytów
(zmienne)
powyżej kwoty 30 000 zł.
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,10 %
0,15 %
0,15 %

Oprocentowanie depozytów

Oprocentowanie depozytów

1 – miesięczne
2 – miesięczne
3 – miesięczne
4 – miesięczne
6 – miesięczne
12 –miesięczne
24 i 36 miesięczne
UWAGA:
- w przypadku niedotrzymania terminu, odsetki od depozytu rozliczane są jako a’vista,
- oprocentowanie lokat może podlegać negocjacji,
- minimalna kwota lokaty standardowej to 500,00 zł,
- LOKATA WYGODNA 0,15 % oprocentowanie zmienne (wycofana z oferty).
Depozyty terminowe zakładane w Internet Banking „e-lokaty”
Termin

1 – miesięczne

(zmienne)
do kwoty 30 000 zł.
0,05 %

(zmienne)
powyżej kwoty 30 000 zł.
0,05 %

3 – miesięczne

0,05 %

0,05 %

6 – miesięczne

0,10 %

0,10%

12 – miesięczne

0,15 %

0,15%

UWAGA:
- e-lokatę można założyć tylko poprzez bankowość internetową.
- w przypadku niedotrzymania terminu, odsetki od depozytu rozliczane są jako a’vista,
- minimalna kwota e-lokaty to 500,00 zł,
IV.
Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w złotych Extra Konto
Wysokość zgromadzonych środków

Oprocentowanie środków ( zmienne)

od 1.000 do 10.000,-

0,08%

powyżej 10.000 do 20.000,-

0,08%

powyżej 20.000,- do 50.000,-

0,08%

powyżej 50.000,- do 100.000,-

0,08%

powyżej 100.000,- do 200.000,-

0,08%

powyżej 200.000,-

0,08%

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmianę oprocentowania produktów bankowych,
może Pan/Pani przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych
zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy terminowej lokaty oszczędnościowej/rachunku oszczędnościowego.
Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmiany oprocentowania.
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