
 
 

OPROCENTOWANIE  RACHUNKÓW  W PLN 
 

Oprocentowanie zmienne, 

obowiązujące od 13.07.2009r. 

Rachunek bieżący  

 klienci instytucjonalni   

                           0,00%*   
Kapitalizacja miesięczna 

oprocentowanie w stosunku rocznym                             

   

Oprocentowanie zmienne 

obowiązujące  

od 14.07.2013 r. 

Rachunek oszczędnościowo-  

rozliczeniowy 

0,00% 
Kapitalizacja miesięczna 

oprocentowanie w stosunku rocznym            

      

Oprocentowanie zmienne, obowiązujące 

od 01.06.2013 r. 

Wkłady oszczędnościowe  

płatne na każde żądanie 

0,00% 
Kapitalizacja miesięczna 

oprocentowanie w stosunku rocznym          

Oprocentowanie zmienne, obowiązujące 

                      od  20.12.2014 r.  
Wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie  0,0% 

Wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie  

dla SKO od 30.05.2015 r. 

do kwoty 2 500,- PLN   3,50% 

od kwoty 2 500,- PLN   1,00% 
Kapitalizacja miesięczna, 

 oprocentowanie w stosunku rocznym     
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY 

Oprocentowanie zmienne, 

obowiązujące od: 

od kwoty: 

                                                                               od 30.05.2015 r.                               od 01.06.2016 r 

od 1.000,00 -9.999,99 zł 1,00%                                          0,80% 

od 10.000,00-49.999,99 zł 1,10%                                          0,90% 

od 50.000,00 zł 1,20%                                          1,00% 

Kapitalizacja miesięczna. Oprocentowanie w stosunku rocznym. Minimalna wpłata 1000zł. Minimalny osad na rachunku 1000zł. . Jeden przelew w miesiącu darmowy, kolejny 10 zł. 

LOKATA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU 
Oprocentowanie zmienne, obowiązujące od :     od 30.05.2015 r. Oprocentowanie zmienne, obowiązujące od:                                      od 30.05.2015 r 

7 dni  0,30% 5 miesięczne  1,05% 

14 dni  0,40% 6 miesięczne  1,10% 

1 miesięczne     0,70% 12 miesięczne  1,50% 

2 miesięczne  0,80% 24 miesięczne  1,55% 

3 miesięczne  0,90% 36 miesięczne  1,60% 

4 miesięczne  1,00%   
Kapitalizacja po okresie umownym. Oprocentowanie w stosunku rocznym       W przypadku zerwania lokaty przed upływem terminu zadeklarowania odsetki nalicza się w wysokości od 01.06.2013 r. 0,00% 

                                                        LOKATA O STAŁYM OPROCENTOWANIU  

Oprocentowanie stałe obowiązujące od: 30.03.2015 r.   
 od .50 zł od  zł:20.000 od  zł:50.000 

1 miesięczne 1,10%                                                        1,20% 1,30% 

2 miesięczne 1,20%                                                        1,30% 1,40% 

3 miesięczne 1,30%                                                        1,40% 1,50% 

6 miesięczne 1,40%                                                        1,50% 1,60% 
Kapitalizacja po okresie umownym. Oprocentowanie w stosunku rocznym.   W przypadku zerwania lokaty przed upływem terminu zadeklarowania odsetki nalicza się w wysokości  od 01.06.2013  0,00% 

LOKATA „SGB”   LOKATA Z NAGRODAMI -3 MIESIĘCZNA O STAŁYM OPROCENTOWANIU – ( promocja od  18.04.2016 r. do 24.06.2016 r.) 

od 500zł  od 20.000zł od 50.000zł. od 100.000zł 

                     1,50%                   1,60% 1,70% 1,80% 
LOKATA „SGB”   LOKATA Z NAGRODAMI -6 MIESIĘCZNA O STAŁYM  OPROCENTOWANIU – (promocja od  18.04.2016 r. do 24.06.2016 r.) 

od 500zł od 20.000zł od 50.000zł. od 100.000zł 

                    1,80%                   1,90%                                       1,95%                            2,00% 
Kapitalizacja po okresie umownym. Oprocentowanie w stosunku rocznym .          W przypadku zerwania lokaty przed upływem terminu zadeklarowania odsetki nalicza się w wysokości od 01.06.2013r.   0,00% 

es LOKATA    es LOKATA Firma 
Oprocentowanie stałe, obowiązuje od   30.03.2015 r. 

1 miesiąc                                                                                        1,40% 

3 miesiące                                                                                        1,50%  

6 miesięcy                                                                                        1,70 % 

Możliwość założenia wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Minimalna kwota lokaty 3.000 zł. Kapitalizacja po okresie umownym. Oprocentowanie w stosunku rocznym. W przypadku zerwania lokaty przed upływem terminu zadeklarowania 

odsetek nie  nalicza się 

LOKATA NA 110 

Lokata jubileuszowa na 110 lecie Banku Spółdzielczego w Tczewie 

Lokata 12 miesięczna progresywna o stałym oprocentowaniu, lokata nieodnawialna- promocja od 04.04.2016r. do 31.12.2016 r.  

1 do 6 miesięcy                                                                                     1,50% 

7 do 12 miesięcy 2,70%         

Minimalna kwota warunkująca otwarcie lokatę wynosi 1000 zł, Oprocentowanie w stosunku rocznym .Lokaty progresywne oprocentowanie wzrasta z okresem deponowania . 

TERMINOWA LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA „SKARBONKA” 

. Oprocentowanie zmienne 

                                                                obowiązuje  od :   30.05.2015 r. 
12 miesięcy 1,85% 

24 miesiące  1,90% 

36 miesięcy  1,95% 

60 miesięcy 2,00% 

Minimalna kwota warunkująca otwarcie lokaty wynosi 50zł, a każda dopłata do lokaty nie może być niższa niż 20zł. Kapitalizacja po okresie umownym. Oprocentowanie w stosunku rocznym. W przypadku zerwania lokaty przed 

upływem terminu zadeklarowania odsetki nalicza się w wysokości ½ oprocentowania wkładów płatnych na każde żądanie od 01.06.2013r. 0,00% 

 

LOKATA DYNAMICZNA 12 i 24 MIĘSIECZNA 

Oprocentowanie zmienne, 

obowiązujące od :                         

okres:. 

od   30.05.2015 r. Oprocentowanie 

zmienne, 

obowiązujące od :                         

okres:. 

od 30.05.2015r Oprocentowanie 

zmienne, 

obowiązujące od :                         

okres:. 

od   30.05.2015 r. 

              12 MIESIĘCY                 24 MIESIĄCE 

dla 1 miesiąca 0,65% 

 

dla 1 miesiąca                        0,65% dla 13 miesięcy 
1,80% 

dla 2  miesiące 0,70% dla 2  miesiące                        0,70% dla 14 miesięcy 1,85% 

dla 3  miesięcy 0,75% dla 3  miesięcy                        0,75% dla 15 miesięcy 1,90% 

dla 4   miesięcy 0,80% dla 4   miesięcy                        0,80%  dla 16 miesięcy 2,00% 

dla 5  miesięcy 1,10% dla 5  miesięcy                        0,90% dla 17 miesięcy 2,10% 

dla 6  miesięcy 1,50% dla 6  miesięcy                        1,00% dla 18 miesięcy 2,15% 

dla 7  miesięcy 1,60% dla 7  miesięcy                        1,10% dla 19 miesięcy 2,20% 

dla 8  miesięcy 1,75% dla 8  miesięcy                        1,20% dla 20 miesięcy 2,30% 

dla 9  miesięcy 1,85% dla 9  miesięcy                        1,40% dla 21 miesięcy 2,40% 

dla 10 miesięcy 2,00% dla 10 miesięcy                        1,60% dla 22 miesięcy 2,60% 

dla 11 miesięcy 3,00% dla 11 miesięcy                       1,65% dla 23 miesięcy 3,00% 

dla 12 miesięcy 4,00% dla 12 miesięcy                       1,75%    dla 24 miesięcy 4,10% 

                                                                                                           

Okres deponowania 12,24  miesięcy. Oprocentowanie w stosunku rocznym .Lokaty progresywne oprocentowanie wzrasta z okresem deponowania . 

Przy zerwaniu lokaty oprocentowanie nalicza się za pełne miesiące przetrzymania wkładu. 

 

 

 

 

 



 
 

RACHUNEK LOKACYJNY ZYSK  
 DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

Oprocentowanie zmienne 
PROGI KWOTOWE W PLN OPROCENTOWANIE 

Obowiązuje :                                 od 30.05.2015 r. 

od 0,00  do 19 999,99 0,00% 

od 20 000,00 do 99 999,99 0,50% 

od 100 000,00 0,80% 

Oprocentowane w stosunku rocznym. Kapitalizacja na koniec kwartału kalendarzowego. Jeden przelew w miesiącu darmowy, kolejny 10 zł.  

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE „IKE” 

Oprocentowanie zmienne, obowiązujące od 01.12.2015 r. 

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na IKE w okresie  

do 12 miesięcy włącznie od dnia zawarcia Umowy wynosi 0,943 stawki bazowej*; tj  2,20% 

od 13 miesiąca do 24 miesiąca włącznie wynosi 0,950 stawki bazowej*; tj. 2,21%   

od  25  miesiąca do  60 miesiąca  włącznie  wynosi  0,957 stawki bazowej*; tj. 2,22% 

powyżej 60 miesięcy wynosi  1,000 stawki bazowej*; 2,30 % 

* stawka bazowa – oprocentowanie redyskonta weksli (+0,55 pkt  – obowiązuje do 31.08.2016 r.) 
Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym. Odsetki kapitalizowane są rocznie, zwolnione  z podatku od zysków kapitałowych. Minimalna kwota wpłaty wynosi 100 zł. 

 Limit wpłat – suma rocznych wpłat nie może przekraczać w 2015 r. kwoty 11 877 złotych. 

KLIENCI INSTYTUCJONALNI 
Wysokość oprocentowania lokat terminowych zgodnie z ofertą depozytową banku. W przypadku zerwania lokaty przed upływem terminu zadeklarowania odsetki nalicza się w wysokości 0,00% 

LOKATA „UniLOKATA”  6 MIESIĘCZNA O STAŁYM OPROCENTOWANIU 

Oprocentowanie stałe, obowiązuje od  30.03.2015 r. 

od  5000 zł                     od 20.000 zł 

                                                               1,40%                                                                                        1,50% 

 

 

 

 

 

   

 


