
Tabela A/B - KLIENCI INSTYTUCJONALNI i ROLNICY  

              Obowiązuje od dnia 12.09.2022 r.

L.p. Rodzaj rachunków bankowych
Oprocentowanie          

(w stosunku rocznym)

Środki na rachunkach - oprocentowanie zmienne x

1 Środki na rachunkach rozliczeniowych 0,00%

2 Środki na rachunkach funduszy specjalnych 0,00%

3 Środki na rachunkach VAT 0,00%

Środki na rachunkach lokat terminowych x

4
Środki na rachunkach lokat terminowych "Standard" - oprocentowanie zmienne

(odsetki płatne po okresie umowy) ¹
x

4a 1 miesięczne 1,25%

4b 3 miesięczne 1,50%

4c 6 miesięczne 1,75%

4d 12 miesięczne 2,25%

5
Środki na rachunkach lokat terminowych internetowych "eBSR" - oprocentowanie stałe                                                         

(odsetki płatne po okresie umowy) ¹
x

5a 1 miesięczne 2,00%

5b 3 miesięczne 3,00%

5c 6 miesięczne 4,00%

5d 12 miesięczne 3,50%

Produkty wycofane z oferty x

6
Środki na rachunkach lokat terminowych "Standard" - oprocentowanie zmienne                                

(odsetki płatne po okresie umowy) - produkt wycofany z oferty od dnia 01.06.2020 r. ¹
x

6a 24 miesięczne 0,00%

6b 60 miesięczne 0,00%

7
Środki na rachunkach lokat terminowych internetowych "eBSR" - oprocentowanie stałe 

(odsetki płatne po okresie umowy) - produkt wycofany z oferty od dnia 01.06.2020 r. ¹
x

7a 2 miesięczne 0,00%

8

Środki na rachunkach lokat terminowych  "WIBID 3M" - oprocentowanie zmienne                                                         

(odsetki płatne po okresie umowy) - dotyczy lokat założonych od dnia 25.01.2012 r.

produkt wycofany z oferty od dnia 08.06.2020 r. ¹
x

8a 3 miesięczne WIBID 3M - 0,50 pp.

8b 24 miesięczne WIBID 3M

9
Środki na rachunkach lokat terminowych  "PROFIT" - oprocentowanie stałe                                            (odsetki 

płatne po okresie umowy) - produkt wycofany z oferty od dnia 08.06.2020 r. ²
x

9a 1 miesięczne (1.000,00 zł - 99.999,99 zł) 0,00%

9b 1 miesięczne (100.000,00 zł - 499.999,99 zł) 0,00%

9c 1 miesięczne (od 500.000,00 zł) 0,00%

9d 3 miesięczne (1.000,00 zł - 99.999,99 zł) 0,00%

9e 3 miesięczne (100.000,00 zł - 499.999,99 zł) 0,00%

9f 3 miesięczne (od 500.000,00 zł) 0,00%

 

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH W PLN

jednolita dla wszystkich jednostek organizacyjnych

 

Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie

                                                           Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie 

 Wysokość odsetek w przypadku wypłaty środków przed upływem okresu umownego lokaty wynosi:

¹   zgodnie z oprocentowaniem rachunku oszczędnościowego w zł (wkładu oszczędnościowego a'vista) - od dnia 01.09.2022 r.  - 0,67%

²   ½ stawki oprocentowania obowiązującego dla rachunku lokaty PROFIT 1 M w najniższym przedziale kwotowym


