TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW
w Banku Spółdzielczym w Białymstoku
Obowiązuje od 01.04.2017r.

CZĘŚĆ C. ZASADY OGÓLNE
1. Stawki oprocentowania podane są w stosunku rocznym.
2. Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunkach wynosi:
a) rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie:
b) UNIKONTO Walutowe:

- 50,00 zł
- 20 EUR lub 20 USD

3. Minimalna kwota lokaty terminowej dla klientów indywidualnych wynosi:
a) rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej standardowej
:
b) Lokata DZIEWIĄTKA:
c) rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej zakładany przez IB:

- 1 000 zł
- 1 000 zł
- 1 000 zł

4. Minimalna kwota lokaty terminowej dla klientów instytucjonalnych wynosi:
a) rachunek lokaty terminowej standardowej:
b) rachunek lokaty terminowej standardowej zakładany przez IB lub HB:
5. Minimalna kwota lokaty terminowej w walutach wymienialnych wynosi:
a) dla klientów indywidualnych:
b) dla klientów instytucjonalnych:

- 5 000 zł
- 10 000 zł
- 100 EUR lub 100 USD
- 500 EUR lub 500 USD

6. Oprocentowanie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych i lokat
terminowych klientów instytucjonalnych, w PLN, podejmowanych przed upływem zadeklarowanego
terminu wynosi 0,10 % w stosunku rocznym, z wyjątkiem Lokaty DZIEWIĄTKA.
7. Oprocentowanie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych i lokat
terminowych klientów instytucjonalnych, w walutach wymienialnych, podejmowanych przed
upływem zadeklarowanego terminu wynosi 0,00 % w stosunku rocznym.
8. Oprocentowanie i zasady przyjmowania
wprowadzające daną lokatę do oferty.

lokat

promocyjnych

regulują

uchwały

zarządu

9. Kapitalizacja odsetek na rachunkach klientów indywidualnych dokonywana jest w następujący
sposób:
a) dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN – na koniec kwartału,
b) dla rachunków oszczędnościowych typu a’vista w PLN i UNIKONTO Walutowe– na koniec roku,
c) dla rachunków Unikonto Oszczędnościowe – na koniec miesiąca,
d) dla rachunków lokat - odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu okresu
odsetkowego, a w przypadku likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu odsetkowego na dzień zamknięcia rachunku lokaty,
e) dla terminowych dynamicznych lokat oszczędnościowych – odsetki za miniony okres podlegają
kapitalizacji na koniec Okresu umownego,
f) dla rachunków SKO, PKZP – na koniec roku.
10. Kapitalizacja odsetek na rachunkach klientów instytucjonalnych dokonywana jest w następujący
sposób:
a) dla rachunków rozliczeniowych – na koniec roku kalendarzowego,
b) dla rachunków lokat - odsetki za miniony okres umowny podlegają kapitalizacji w ostatnim
dniu okresu odsetkowego, a w przypadku likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu
odsetkowego - na dzień zamknięcia rachunku lokaty,
c) dla rachunków rozliczeniowych samorządu terytorialnego – na koniec kwartału
kalendarzowego.

