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Oprocentowanie produktów depozytowych 

w Pałuckim Banku Spółdzielczym w Wągrowcu 

od dnia 17.10.2022 r. 
 

Lokaty w złotych o oprocentowaniu stałym 
minimalny wkład – 500 zł: 

Termin lokaty Oprocentowanie lokaty  

1 miesięczna 

Założona w Placówce Banku 1,20% 

Założona przez bankowość elektroniczną 1,25% 

3 miesięczna 

Założona w Placówce Banku 2,00% 

Założona przez bankowość elektroniczną 2,05% 

6 miesięczna 

Założona w Placówce Banku 2,20% 

Założona przez bankowość elektroniczną 2,25% 

 

Terminowa dynamiczna lokata oszczędnościowa  

„Plejada Plus” w złotych o oprocentowaniu stałym 

minimalny wkład – 1.000 zł 

 

 

 

Termin 
Oprocentowanie 

za dany miesiąc 
Oprocentowanie efektywne 

po danym miesiącu 

• 1 miesiąc 1,00% 1,00% 

• 2 miesiąc 1,20% 1,10% 

• 3 miesiąc 1,40% 1,20% 

• 4 miesiąc 1,60% 1,30% 

• 5 miesiąc 1,80% 1,40% 

• 6 miesiąc 2,00% 1,50% 

• 7 miesiąc 2,20% 1,60% 

• 8 miesiąc 2,40% 1,70% 

• 9 miesiąc 2,60% 1,80% 

• 10 miesiąc 2,80% 1,90% 

• 11 miesiąc 3,60% 2,05% 

• 12 miesiąc 5,00% 2,30% 
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Lokaty w złotych o oprocentowaniu zmiennym  

wg stopy redyskonta weksli NBP 
minimalny wkład – 500 zł 

Termin lokaty Oprocentowanie lokaty  

6 miesięczna – założona od dnia 06.06.2022 r. 

Założona w Placówce Banku 3,40% (stopa redyskonta weksli NBP x 0,50) 

Założona przez bankowość elektroniczną 3,42% ((stopa redyskonta weksli NBP x 0,50) + 0,02 p.p.) 

12 miesięczna – założona od dnia 01.12.2021 r. 

Założona w Placówce Banku 4,76% (stopa redyskonta weksli NBP x 0,70) 

Założona przez bankowość elektroniczną 4,78% ((stopa redyskonta weksli NBP x 0,70) + 0,02 p.p.) 

 

Lokata systematycznego oszczędzania „Skarbonka” w złotych 

o oprocentowaniu zmiennym wg stopy redyskonta weksli NBP 

Termin lokaty Oprocentowanie lokaty  

36 miesięczna 6,90% (stopa redyskonta weksli NBP + 0,10 p.p.) 

60 miesięczna 7,00% (stopa redyskonta weksli NBP + 0,20 p.p.) 

120 miesięczna 7,10% (stopa redyskonta weksli NBP + 0,30 p.p.) 

 

Lokata promocyjna „Jubileuszowa na 155” w złotych  

o oprocentowaniu stałym 

minimalny wkład – 1.000,00 zł  

maksymalny wkład – 155.000,00 zł 

możliwość założenia wyłącznie jednej lokaty – szczegóły w warunkach promocji 

Termin lokaty Oprocentowanie lokaty  

6 miesięczna 5,155% 

 

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych o oprocentowaniu stałym* 

Waluta i termin lokaty Oprocentowanie 

EUR – minimalny wkład 100 EUR 

1 miesięczna 0,01% 

3 miesięczna 0,02% 

6 miesięczna 0,03% 

12 miesięczna 0,05% 

USD – minimalny wkład 100 USD 

1 miesięczna 0,01% 

3 miesięczna 0,02% 

6 miesięczna 0,03% 
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12 miesięczna 0,05% 

GBP – minimalny wkład 100 GBP 

1 miesięczna 0,01% 

3 miesięczna 0,02% 

6 miesięczna 0,03% 

12 miesięczna 0,05% 

*wysokość granicznej kwoty wkładu do negocjacji wynosi równowartość 5 tys. Euro 

 

Lokaty wycofane z oferty 

 

Rodzaj lokaty Oprocentowanie lokaty  

Lokata 2 tygodniowa w złotych 

o oprocentowaniu stałym 

założona do dnia 30.09.2019 r. 

0,01% 

Lokata 6 miesięczna w złotych 

o oprocentowaniu zmiennym 

założona do dnia 30.09.2019 r. 

6,30% (stopa redyskonta weksli NBP – 0,50 p.p.) 

Lokata 12 miesięczna w złotych  

o oprocentowaniu stałym  

założona do dnia 03.11.2014 r. 

0,01% 

Lokata 12 miesięczna w złotych o oprocentowaniu zmiennym 

założona do dnia 05.04.2020 r. 

Założona w Placówce Banku 6,55% (stopa redyskonta weksli NBP – 0,25 p.p.) 

Założona przez bankowość elektroniczną 6,75% ((stopa redyskonta weksli NBP – 0,25 p.p.) + 0,2 p.p.) 

Lokata 12 miesięczna w złotych o oprocentowaniu zmiennym 

założona od dnia 06.04.2020 r. do dnia 30.11.2021 r. 

Założona w Placówce Banku 6,80% (stopa redyskonta weksli NBP x 1,00 p.p.) 

Założona przez bankowość elektroniczną 6,82% ((stopa redyskonta weksli NBP x 1,00 p.p.) + 0,02 p.p.) 

 

Oprocentowanie środków bieżących –  oprocentowanie zmienne 

 

Rachunki oszczędnościowe „Standard” od 18 lat 

Kwota Oprocentowanie 

środki w kwocie do 20.000,00 zł  1,02% (stopa redyskonta weksli NBP x 0,15) 

nadwyżka ponad 20.000,00 zł do 100.000,00 zł 2,04% (stopa redyskonta weksli NBP x 0,30) 

nadwyżka ponad 100.000,00 zł do 500.000,00 zł 3,06% (stopa redyskonta weksli NBP x 0,45) 

nadwyżka ponad 500.000,00 zł 4,08% (stopa redyskonta weksli NBP x 0,60) 

 

Rachunki oszczędnościowe „Na Start” do ukończenia 13 roku życia 

Kwota Oprocentowanie 

do 2.500,00 zł  2,50% 

nadwyżka ponad 2.500,00 zł 2,00% 
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Rachunki oszczędnościowe „Młodzieżowe” od 13 lat do ukończenia 18 roku życia 

Kwota Oprocentowanie 

do 10.000,00 zł   2,00% 

nadwyżka ponad 10.000,00 zł 1,50% 

 

 

Rachunki oszczędnościowe – Indywidualne Konta Emerytalne „IKE” 
 

Termin Oprocentowanie 

do 12 miesięcy włącznie od dnia zawarcia 

umowy 
0,835 stawki bazowej1 tj. 4,5335% 

od 13 miesiąca do 24 miesiąca włącznie 0,860 stawki bazowej1 tj. 4,6693% 

od 25 miesiąca do 60 miesiąca włącznie 0,885 stawki bazowej1 tj. 4,8050% 

powyżej 60 miesięcy 0,910 stawki bazowej1 tj. 4,9408% 

Limit wpłat na IKE w 2022 r. wynosi 17.766,00 zł 

 

Rachunki oszczędnościowe – Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE 
 

Termin Oprocentowanie 

Umowa na czas nieokreślony 7,05% (stopa redyskonta weksli NBP + 0,25 p.p.) 

 

Limit wpłat na IKZE w 2022 r. wynosi: 

10.659,60 zł dla osób samozatrudnionych2,  

7.106,40 zł dla pozostałych posiadaczy kont IKZE 

 

Pozostałe rachunki 

Rodzaj rachunku Oprocentowanie 

Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych 0,00% 

Rachunki bieżące i pomocnicze jednostek 

samorządowych w złotych 
1,00% 

Mieszkaniowe rachunki powiernicze 0,00% 

Rachunki oszczędnościowe a’vista 0,00% 

Rachunki Rad Rodziców 0,00 % 

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 0,00% 

Podstawowe rachunki płatnicze 0,00% 

Rachunki VAT 0,00% 

Rachunki KZP 0,00% 

Rachunki oszczędnościowe SKO 1,00% 

 

 
1 Stawką bazową jest średnia arytmetyczna stawek WIBID 6M (stopa procentowa, wyrażona w stosunku rocznym, po jakiej banki skłonne są przyjąć depozyt złotowy od innych banków na 

okres sześciu miesięcy na międzybankowym rynku pieniężnym; ustalenia z fixingu na godzinę 1100; kwotowania według danych serwisu Agencji „Reuters” i publikowane w dzienniku 

„Rzeczpospolita”; w przypadku rozbieżności kwotowań z tych źródeł, jako miarodajne przyjmuje się dane uzyskane z serwisu Agencji „Reuters”) z poszczególnych dni roboczych, 

obowiązujących dla pieniężnego rynku międzybankowego, z 3 miesięcy poprzedzających dane półroczne kalendarzowe, tj. marca, kwietnia i maja oraz września, października i listopada 

danego roku. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od 1 stycznia oraz 1 lipca każdego roku i ustalana jest z dokładnością do czterech miejsc po przecinku i wynosi aktualnie: 5,4294%. 
2 Przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia rozumiemy osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zwracamy uwagę, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się osoby fizycznej, która podejmuje 

działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz 

byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub 

spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej i korzysta z tzw. ulgi na start (w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo Przedsiębiorców). 
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Rachunki oszczędnościowe klientów indywidualnych w walutach wymienialnych 

Waluta rachunku Oprocentowanie 

EUR 0,00% 

USD 0,00% 

GBP 0,00% 

 

Rachunki bieżące klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych 

Waluta rachunku Oprocentowanie 

EUR 0,00% 

USD 0,00% 

GBP 0,00% 

 

Stopa redyskonta weksli NBP od dnia 08.09.2022 r. wynosi 6,80% 

Zasady kapitalizacji odsetek: 

1) Środki na rachunkach bieżących, rachunkach pomocniczych, rachunkach oszczędnościowych – miesięcznie. 

2) Lokaty terminowe - po okresie trwania lokaty. 

3) Wkłady na książeczkach mieszkaniowych – 31 grudnia każdego roku. 

4) Środki na rachunkach oszczędnościowych – Indywidualnych Kontach Emerytalnych „IKE” – raz w roku na 

31 sierpnia każdego roku. 

5) Środki na rachunkach oszczędnościowych – Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE – 

miesięcznie. 


