
 
Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Nr 77/Z/2022 z dnia 21.06.2022r. 

 

TABELA 

WYSOKOŚCI OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW 

obowiązująca od 01.07.2022r. 
 

podstawowe stopy procentowe NBP od 09.06.2022r.:  

- kredyt lombardowy - 6,50% 

- redyskonto weksli - 6,05% 

- stopa depozytowa - 5,50% 

- referencyjna               - 6,00% 

( oprocentowane zmienne ,  w stosunku rocznym ) 

1. Środki pieniężne na rachunkach bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych, 

instytucjonalnych, kapitalizacja kwartalna      

 

0,00 % 

2. Środki pieniężne na rachunkach bieżących i pomocniczych  rolników, kapitalizacja kwartalna                                                                         0,00 % 

3. Wkłady oszczędnościowe a’ vista (obiegowe)  kapitalizacja roczna                                                                                                              0,00 % 

4. Wkłady na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowym „ror” , kapitalizacja kwartalna                       

➢ Student, Junior, Senior 0,00% 

➢ dla osób fizycznych                                                                       0,00% 

5. Rachunek oszczędnościowy ZYSK 1,40% 

6. Wkłady i lokaty terminowe 

Oprocentowanie zmienne 
 

➢ 3 dniowe dla jednostek  organizacyjnych i budżetu, zgodnie z umową                      0,80% 

➢ na 1 miesiąc dla jednostek  organizacyjnych , budżetu i  osób fizycznych, zgodnie z umową                      1,40% 

➢ na 3 miesiące dla jednostek  organizacyjnych , budżetu i osób fizycznych, zgodnie z umową                      2,20% 

➢ na 6 miesięcy dla jednostek  organizacyjnych , budżetu i osób fizycznych, zgodnie z umową                      2,50% 

➢ na 12 miesięcy dla jednostek  organizacyjnych , budżetu i osób fizycznych 3,40% 

➢ na 24 miesięcy dla jednostek  organizacyjnych , budżetu i osób fizycznych 4,00% 

➢ na 36 miesięcy i dłuższe dla jednostek  organizacyjnych i osób fizycznych 5,00% 

➢ lokaty progresywne 12 miesięczne     do 3,20% 

 Lokata progresywna  

 

1 m-c 2 m-c 3 m-c 4 m-c 5 m-c 6 m-c 7 m-c 8 m-c 9 m-c 10 m-c 11 m-c 12 m-c 

1,00% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00% 2,20% 2,40% 2,60% 2,80% 3,20% 

  Odsetek nie nalicza się za ostatni niepełny okres, w którym nastąpi wypłata lokaty 

7. LOKATA JUBILEUSZOWA – na 75-lecie Banku Spółdzielczego w Wysokiej 

 (dla osób fizycznych – na 225 dni – oprocentowanie stałe, lokata nieodnawialna, możliwość zakładania 

lokaty od 04.05.2022r. do 31.12.2022r.) 

3,50% 

8. LOKATA NA 6-TKĘ – lokata na 6 miesięcy, oprocentowanie zmienne, dla posiadaczy rachunków 

ror oraz bieżących, nieodnawialna, możliwość zakładania od 27.06.2022r. do 31.08.2022r. 

6,00% 

9.Wkłady terminowe ludności  podjęte przed terminem zadeklarowania        0,00% 

10. Lokaty terminowe jednostek organizacyjnych (instytucjonalnych) i budżetu podjęte przed 

terminem zadeklarowania powyżej 1 m-ca                              
0,00% 

11. Lokaty terminowe zadeklarowane do 1 m-ca podjęte przed terminem nie są oprocentowane. 

    Minimalna kwota wkładu terminowego 500zł.  

    Minimalna kwota lokaty terminowej 10 000zł. 

 
 

Wysoka dnia  21.06.2022r. 


