Środki pieniężne gromadzone w Banku Spółdzielczym w Niemcach oprocentowane są:

I. RACHUNKI BIEŻĄCE, POWIERNICZE, OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE,
OSZCZĘDNOŚCIOWE
Rachunek bieżący i pomocniczy
Rachunek powierniczy i techniczny
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy osób małoletnich – Konto Junior
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Konto Student
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Konto Senior
Rachunek oszczędnościowy (potwierdzony lub nie książeczką oszczędnościową)
Rachunek dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych
Rachunek dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców, komitetu
rodzicielskiego i innych organizacji zrzeszających rodziców uczniów
Rachunek dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych
Rachunek oszczędnościowy systematycznego oszczędzania

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1,8 %
2,0 %

II. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH – STANDARDOWE
7 dniowe*
14 dniowe*
21 dniowe*
1 miesięczne
2 miesięczne
3 miesięczne
6 miesięczne
12 miesięczne
24, 36 miesięczne oraz mieszkaniowe

0,6 %
0,7 %
0,8 %
0,9 %
1,0 %
1,1 %
1,6 %
1,8 %
1,9 %

III. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT PROGRSYWNYCH – PROGRES 2016
Termin
Oprocentowanie

1 m-c
0,4 %

2 m-c
0,5 %

3 m-c
0,6 %

4 m-c
0,7 %

5 m-c
0,8 %

6 m-c
1,2 %

7 m-c
1,7 %

8 m-c
1,8 %

9 m-c
1,9 %

10 m-c 11 m-c 12 m-c
2,0 % 2,1 % 7,0 %

1. Oprocentowanie środków pieniężnych jest oprocentowaniem w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie ww. środków pieniężnych jest zmienne.
3. *Lokaty terminowe na okres 7, 14 i 21 dni przyjmowane są wyłącznie od jednostek samorządu
terytorialnego i podmiotów instytucjonalnych, oprocentowanie tych lokat podlega negocjacji.
4. Minimalna kwota lokaty 7, 14 i 21 dniowej wynosi 100 tys. zł.
5. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach oszczędnościowych i książeczkach
mieszkaniowych z premią odbywa się na koniec roku kalendarzowego.
6. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach
bieżących, książeczkach mieszkaniowych bez premii dokonywana jest w okresach kwartalnych.
7. Odsetki od lokat terminowych dopisywane są po okresie zadeklarowania.
8. W przypadku likwidacji lokaty terminowej przed zadeklarowanym okresem odsetki będą naliczane
w wysokości 0,5 stopy oprocentowania środków na rachunkach oszczędnościowych.
9. Dla jednostek samorządu terytorialnego w sytuacji niedotrzymania zadeklarowanego terminu
odsetki będą naliczane na poziomie oprocentowania rachunków oszczędnościowych.
10. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych progresywnych jest progresywne, tzn. wysokości
stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach, wzrasta z upływem każdego
kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty.
11. Terminowa lokata oszczędnościowa progresywna – PROGRES 2016 zakładana jest na okres 12
miesięcy i składa się z dwunastu jednomiesięcznych okresów.
12. Terminowa lokata oszczędnościowa progresywna – PROGRES 2016 jest nieodnawialna.
13. Minimalna kwota terminowej lokaty oszczędnościowej progresywnej – PROGRES 2016 wynosi
1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych).
14. Z chwilą rozwiązania umowy terminowej lokaty oszczędnościowej progresywnej przed upływem
zadeklarowanego terminu odsetki nalicza się za każdy zakończony okres jednomiesięczny
według stopy procentowej dla danego okresu (oprocentowanie z dnia zawarcia Umowy), przy
czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata.

