Tabela oprocentowania produktów depozytowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy
dla klientów indywidualnych
Rachunki płatnicze
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
oprocentowanie
stałe
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Rodzaj rachunku
Konto Podstawowe
Konto Osobiste
Konto Mobilne
Konto VIP

Rachunki oszczędnościowe – oprocentowanie zmienne
Rodzaj rachunku

Do kwoty 200 000 zł włącznie

Nadwyżka powyżej kwoty 200 000 zł

Konto Oszczędnościowe

2,00%

1,50%

Indywidualne konto emerytalne

Maksymalny limit wpłat w 2022 r. wynosi 17 766 zł.
Kapitalizacja odsetek odbywa się w ostatnim dniu każdego roku kalendarzowego.
W przypadku dokonania wypłaty transferowej lub zwrotu środków przed upływem
12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Bank pobierze z tego tytułu opłatę
w wysokości 100 zł.

oprocentowanie
zmienne

Rodzaj rachunku
Rachunek IKE

Kapitalizacja odsetek odbywa się w
ostatnim dniu każdego miesiąca
kalendarzowego.

1,10%

Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych
Rodzaj rachunku
Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie

USD
0,00%

oprocentowanie
zmienne
EUR
GBP
0,00%
0,00%

SEK
0,00%

Minimalna kwota wpłaty – 10 USD/EUR/GBP, 100 SEK.

Rachunki lokat
Lokata „Powitalna” Promocja
okres
umowny
3 miesiące

oprocentowanie
stałe
5,50%

Lokata „Urodzinowa” Promocja
okres
umowny
9 miesięcy

oprocentowanie
stałe
5,00%

Lokata „Zyskowna” Promocja
Okres
umowny
12 miesięcy

oprocentowanie
stałe
5,25%

Lokata dostępna dla nowych klientów1), którzy otworzą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (Konto mobilne, Konto
osobiste lub Konto VIP) oraz wybiorą elektroniczny kanał komunikacji oraz wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji
marketingowych przez kanały elektroniczne (sms, e-mail, telefon, SBI).
Minimalna kwota do otwarcia rachunku lokaty – 1 000 zł.
Maksymalna kwota lokaty 50 000 zł.
Możliwość założenia tylko jednej lokaty.
Środki pieniężne wraz z odsetkami zwracane są na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy po upływie okresu umownego.
Lokata nieodnawialna.

Minimalna kwota do otwarcia rachunku lokaty – 1 000 zł.
Naliczone odsetki stawiane są do dyspozycji po upływie okresu umownego.
Lokata nieodnawialna.

Lokata dostępna dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, którzy wskazali elektroniczny kanał
komunikacji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych przez kanały elektroniczne (sms, e-mail,
telefon, SBI).
Minimalna kwota do otwarcia rachunku lokaty – 1 000 zł.
Maksymalna kwota lokaty 50 000 zł.
Możliwość założenia 4 lokat.
Środki pieniężne wraz z odsetkami zwracane są na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy po upływie okresu umownego.
Lokata nieodnawialna.

1

Lokata Standard
okres
umowny
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy

oprocentowanie
stałe
0,60%
1,60%
1,90%

Minimalna kwota do otwarcia rachunku lokaty – 100 zł.
Kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokaty.
Możliwość automatycznego odnawiania lokaty.

oprocentowanie
stałe
4,00%
4,50%

Lokaty dostępne tylko za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej (SBI)
Minimalna kwota do otwarcia rachunku lokaty – 100 zł.
Lokata nieodnawialna.

e-lokata
okres
umowny
3 miesiące
6 miesięcy
9 miesięcy
„Urodzinowa”
12 miesięcy

1)

5,00%
5,20%

Przez nowego klienta rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który na 14 dni przed dniem założenia lokaty nie był stroną umowy na mocy, której Bank prowadzi na jego
rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek innej lokaty.

Lokata Standard w walutach obcych
okres
umowny
1 miesiąc

USD
0,00 %

oprocentowanie stałe
EUR
0,00 %

Lokata Fundusz - Oszczędzam
okres
umowny

oprocentowanie
stałe

12 miesięcy

5,00%

GBP
0,00%

Minimalna kwota do otwarcia rachunku lokaty – 100 USD/ EUR/GBP
Kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego
trwania lokaty.
Możliwość automatycznego odnawiania lokaty.

Lokata dostępna dla osób małoletnich (które nie ukończyły 18 roku życia).
Minimalna kwota deklarowanych comiesięcznych regularnych wpłat – 50 zł,
z zastrzeżeniem, że w każdym miesiącu łączna kwota wszystkich wpłat nie może przekroczyć 500 zł.
Kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokaty.
Możliwość automatycznego odnawiania lokaty

Oprocentowanie rachunków płatniczych i lokat wycofanych z oferty Banku (tylko w obsłudze)
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
oprocentowanie
stałe
0,00%

Rodzaj rachunku
Konto Aktywne
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)
Pol-Konto
Pol-Konto Student
Pol-Konto Senior
Pakiet Dla Ciebie
Pakiet Dla Młodych
Konto Młodzieżowe

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Rachunki oszczędnościowe
Rodzaj rachunku
Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie
Wkłady mieszkaniowe

oprocentowanie
zmienne
0,20%
4,00%

Kapitalizacja odsetek:
- na rachunku oszczędnościowym płatnym na każde żądanie odbywa się
w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego;
- na rachunku wkładów mieszkaniowych odbywa się w ostatnim dniu
każdego roku kalendarzowego.

Lokata FUNDUSZ
okres
umowny

oprocentowanie
zmienne

5 lat
10 lat
15 lat

1,40%
1,50%
1,60%

Minimalna kwota deklarowanych comiesięcznych regularnych wpłat – 50 zł,
z zastrzeżeniem, że w każdym miesiącu łączna kwota wszystkich wpłat nie może przekroczyć 500 zł.
Kapitalizacja odsetek odbywa się po upływie każdego roku, licząc od dnia zawarcia umowy.
Od dnia 01.02.2021 r. brak możliwości automatycznego odnowienia lokaty.

Lokata Standard w walutach obcych
okres
umowny
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy

USD
0,00 %
0,03 %
0,05 %
0,10 %

oprocentowanie zmienne
EUR
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

GBP
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,05 %

Minimalna kwota do otwarcia rachunku lokaty – 100 USD/ EUR/GBP
Kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego
trwania lokaty.
Od dnia 01.02.2021 r. brak możliwości automatycznego odnowienia
lokaty.

Dodatkowe informacje:
▪ Oprocentowanie w Tabeli oprocentowania podawane jest w stosunku rocznym; Tabela oprocentowania obowiązuje od 13.06.2022 r.
▪ Oprocentowanie niedopuszczalnego salda debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki
ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.)
▪ Lokaty o charakterze odnawialnym odnawiają się po okresie umownym na warunkach zgodnych z Tabelą oprocentowania obowiązującą w dniu odnowienia.
▪ Środki pieniężne zgromadzone na lokacie o charakterze nieodnawialnym po zakończonym okresie umownym są nieoprocentowane.
▪ W przypadku zerwania lokat przed terminem umownym środki pieniężne wypłacane z rachunku zerwanej lokaty nie podlegają oprocentowaniu. Dla lokat, gdzie obowiązują
inne zasady wypłaty odsetek, informacja taka znajduje się przy lokacie.
▪ Odsetki od terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych , z wyłączeniem IKE, podlegają opodatkowaniu
zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

