
TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

I LOKAT TERMINOWYCH

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

obowiązuje od 1 maja 2023 r

Nakło nad Notecią, maj 2023 roku



15-letni 6,88%

Maksymalna ilość lokat Kaskada – 5 sztuk dla jednego Klienta  

Lokata odnawialna lub nieodnawialna. 

Kapitalizacja odsetek roczna. 

Kwota  warunkująca otwarcie lokaty: min.  20 zł – max 1000 zł.

Kwota warunkująca utrzymanie lokaty: min. 10 zł/mc - max. 1000 zł/mc. 

Oprocentowanie ustalane w oparciu o stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego bieżący miesiąc oraz 

marżę Banku.

3-letni 6,81%

5-letni 6,84%

10-letni 6,86%

Kapitalizacja odsetek dokonywana jest raz w roku na dzień 31 sierpnia każdego roku.

Minimalna wpłata warunkująca otwarcie rachunku – brak.

Maksymalny limit wpłat – zgodnie z limitem ogłaszanym corocznie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drodze obwieszczenia w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Oprocentowanie ustalane w oparciu o stopę redyskonta weksli NBP oraz marżę Banku.

3. Lokata „KASKADA”

Okres trwania Oprocentowanie 

2-letni 6,76%

od 13 miesiąca do 24 miesiąca włącznie 6,85%

od 25 miesiąca do 60 miesiąca włącznie 6,90%

powyżej 60 miesięcy 7,00%

Lokata odnawialna lub nieodnawialna.

Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego. 

Minimalna wpłata warunkująca otwarcie rachunku lokaty dla klienta indywidualnego wynosi 50 zł/dla klienta instytucjonalnego 1.000 zł. 

Maksymalna kwota lokaty – brak ograniczeń.                                                                                                                                                      

Oprocentowanie ustalane w oparciu o stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego bieżący miesiąc oraz 

marżę Banku, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie rachunku lokaty nie może być niższe niż 0,02%.                                                                                                                                                                             

2. Indywidualne Konto Emerytalne

Okres trwania Oprocentowanie 

do 12 miesięcy włącznie 6,80%

1-miesięczny  USD 0,05%

12-miesięczny 3,9960%

24-miesięczny 4,6620%

6-miesięczny EUR 0,05%

Lokata odnawialna lub nieodnawialna. 

Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego.

Minimalna wpłata warunkująca otwarcie rachunku lokaty wynosi 25,00 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie rachunku.

Maksymalna kwota lokaty – brak ograniczeń.

Oprocentowanie zmienne

1. Lokaty terminowe złotowe - oprocentowanie zmienne 

Okres trwania Oprocentowanie 

6-miesięczny USD 0,15%

1-miesięczny  EUR 0,05%

3-miesięczny USD 0,10%

3-miesięczny EUR 0,05%

ROZDZIAŁ I – LOKATY TERMINOWE ZŁOTOWE I WALUTOWE

Lokata odnawialna lub nieodnawialna.

Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego. 

Minimalna wpłata warunkująca otwarcie rachunku lokaty dla klienta indywidualnego wynosi 50 zł/dla klienta instytucjonalnego 1.000 zł. 

Maksymalna kwota lokaty – brak ograniczeń.                                                                                                                                               

2. Lokaty terminowe walutowe

Okres trwania i waluta Oprocentowanie

1,50%

3,00%

3-miesięczny 2,00%

Oprocentowanie stałe

1. Lokaty terminowe złotowe

Okres trwania Oprocentowanie

1-miesięczny

6-miesięczny



Lokaty zakładane w 

placówce Banku

Lokaty zakładane w 

bankowości internetowej i 

0,01% 0,01%

0,01% 0,01%

0,01% 0,01%

0,90% 1,00%

powyżej 50.000 zł (II próg) 0,9990%

Kapitalizacja odsetek miesięczna. 

Oprocentowanie  ustalane w oparciu o stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego bieżący miesiąc oraz 

marżę Banku, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie rachunku nie może być niższe niż 0,02%.

3. Rachunek oszczędnościowy - oprocentowanie zmienne 

Stan środków na rachunku Oprocentowanie

do 50.000 zł (I próg) 1,9980%

4-dniowy

7-dniowy

14-dniowy

12-miesięczny

Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego. 

36-miesięczny 6,86%

Kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego.

Oprocentowanie ustalane w oparciu o stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego bieżący miesiąc oraz 

marżę Banku.

2. Lokaty terminowe złotowe - oprocentowanie stałe

Okres trwania Oprocentowanie

12-miesięczny 6,73%

18-miesięczny 6,76%

24-miesięczny 6,81%

Oprocentowanie ustalone Uchwałą Zarządu Banku.

ROZDZIAŁ III.  PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BĘDĄCE OBSŁUDZE

1. Lokaty terminowe złotowe - oprocentowanie zmienne 

Okres trwania Oprocentowanie 

Rodzaj rachunku Oprocentowanie

Rachunek bieżący USD/EUR/GBP 0,00%

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy USD/EUR/GBP 0,00%

Rodzaj rachunku Oprocentowanie

Rachunek oszczędnościowy 0,9990%

Kapitalizacja odsetek miesięczna. 

Oprocentowanie  ustalane w oparciu o stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego bieżący miesiąc oraz 

marżę Banku, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie rachunku nie może być niższe niż 0,02%.

4. Rachunki bankowe walutowe - oprocentowanie zmienne

Rachunek bieżący / pomocniczy 0,00%

Rachunek VAT 0,00%

Oprocentowanie ustalane Uchwałą Zarządu Banku

3. Rachunek oszczędnościowy - oprocentowanie zmienne

2. Rachunek dla najmłodszych (7-13 lat) - oprocentowanie stałe

Stan środków na rachunku Oprocentowanie

do 10.000 zł 5,0000%

Kapitalizacja odsetek miesięczna. 

Oprocentowanie stałe

powyżej 10.000 zł 0,0000%

Rodzaj rachunku Oprocentowanie

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy /ROR/ 0,00%

Rachunek oszczędnościowy a’vista 0,00%

ROZDZIAŁ II.  RACHUNKI BANKOWE

1. Rachunki bankowe - oprocentowanie zmienne



Rodzaj rachunku

5 letnie

10 letnie

15 letnie

powyżej 19.900 zł  (III próg) 0,9990%

Kapitalizacja odsetek miesięczna. 

Oprocentowanie ustalane w oparciu o stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego bieżący miesiąc oraz 

marżę Banku, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie rachunku dla II i III progu nie może być niższe niż 0,02%.

5. Rachunek oszczędnościowy - oprocentowanie zmienne

Stan środków na rachunku Oprocentowanie

do 100 zł   (I próg) 0,0000%

powyżej 100 zł do 19.900 zł  (II próg) 1,9980%

20,00 zł 6,87%

20,00 zł 6,89%

20,00 zł 6,91%

4. Lokata „KASKADA” – oprocentowanie zmienne

minimalna wpłata Oprocentowanie


