
Oprocentowanie depozytów w stosunku rocznym obowiązujące  

od dnia 01.09.2020 r. 

 

1. oprocentowanie depozytów w stosunku rocznym: 

1.  - na rachunkach bankowych bieżących i pomocniczych                                          0,00% 

2. - wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie                                   0,01%  

3. - wkłady oszczędnościowe na rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowym            
0,01% 

- w przypadku uruchomienia kredytu (debetu) w rachunku 

oszczędnościowo - rozliczeniowym, środki na rachunku od momentu 

udzielenia limitu do momentu zakończenia umowy kredytowej będą 

nieoprocentowane 

0,00% 

4. - wkłady oszczędnościowe na  rachunku rolniczym                 0,00% 

5. 

od kwoty 0,00 zł do kwoty 2 000,00 zł  0,50% 

od kwoty 2 000,01 zł do kwoty 10 000,00 zł 0,50% 

powyżej kwoty 10 000,00 zł 0,00% 

6. - wkłady oszczędnościowe Otwarty Rachunek Oszczędnościowy 

(ORO) 
Uwaga: uchwała nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Warce z dnia 

20.11.2015r. zawiesiła do odwołania otwieranie Otwartego Rachunku 

Oszczędnościowego (ORO) wprowadzonego uchwałą nr 24/2007 Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Warce z dnia 26.09.2007r. 

 

 

0,15% 

7. 

do kwoty 50 000,00 zł 0,10% 

od kwoty 50 000,01 zł do kwoty 100 000,00 zł 0,10% 

od kwoty 100 000,01 zł do kwoty 300 000,00 zł 0,11% 

powyżej kwoty 300 000,01 zł 0,15% 

8. - wkłady oszczędnościowe na rachunku celowym z przeznaczeniem 

na fundusz remontowy 
 

0,10% 

 

2. oprocentowanie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych terminowych: 

1. - 1 miesiąc 0,10% 

2. - 2 miesiące 0,10% 

3. - 3 miesiące 0,10% 

4. - 4 miesiące „PLUS” 0,15% 

5. - 4 miesiące „PLUS” - 
(z dniem 21.08.2013r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową 4 miesiące „PLUS”) 

0,15% 

6. - 6 miesięcy 0,20% 

7. - 7 miesięcy „PLUS” 0,20% 

8. - 7 miesięcy „PLUS”-               
(z dniem 21.08.2013r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową 7 miesięcy „PLUS”) 

 

0,20% 

9. - 7 miesięcy „PLUS”- uchwała 26/2008 z dnia 12.11.2008r.-  

(z dniem 17.04.2009r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową „PLUS” przyjęta uchwałą 26/2008 z 

dnia 12.11.2008r.) 

 

 

0,20% 



10. - 9 miesięcy  0,25% 

11. - 9 miesięcy-  
(z dniem 21.08.2013r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową 9 miesięcy) 

 

0,25% 

12. - 10 miesięcy „PLUS” 0,30% 

13. - 10 miesięcy „PLUS”- 
(z dniem 21.08.2013r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową 10 miesięcy „PLUS”) 

 

0,30% 

14. - 10 miesięcy „PLUS” - uchwała 26/2008 z dnia 12.11.2008 r.-  
(z dniem 17.04.2009r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową „PLUS” przyjęta uchwałą 26/2008 z 

dnia 12.11.2008r.) 

 

 

0,30% 

15. -12 miesięcy 0,35% 

16. -12 miesięcy- 
(z dniem 21.08.2013r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową 12 miesięcy) 

 

0,40% 

17. - 24 miesiące 0,45% 

18. - 24 miesiące- 
(z dniem 21.08.2013r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową 24 miesięcy) 

 

0,45% 

19. - 36 miesięcy 0,60% 

20. - 36 miesięcy- 
(z dniem 21.08.2013r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową 36 miesięcy) 

 

0,60% 

21. - mieszkaniowe 0,90% 

22. - 3 miesiące „Letnia terminowa lokata oszczędnościowa” 

od kwoty 1.000 zł do 19.999 zł- 
(z dniem 1.11.2008r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową 3 miesiące „Letnia terminowa lokata 

oszczędnościowa”) 

 

 

0,10% 

23. - 3 miesiące „Letnia terminowa lokata oszczędnościowa” 

od kwoty 20.000 zł do 49.999 zł - 
(z dniem 1.11.2008r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową 3 miesiące „Letnia terminowa lokata 

oszczędnościowa”) 

 

 

0,10% 

24. - 3 miesiące „Letnia terminowa lokata oszczędnościowa”  

od kwoty 50.000 zł do 99.999 zł 

(z dniem 1.11.2008r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową 3 miesiące „Letnia terminowa lokata 

oszczędnościowa”) 

 

 

0,10% 

25. - 3 miesiące „Letnia terminowa lokata oszczędnościowa” 

powyżej kwoty 100.000  zł 
(z dniem 1.11.2008r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową 3 miesiące „Letnia terminowa lokata 

oszczędnościowa”) 

 

 

0,30% 

26. -  6 miesięcy „Letnia terminowa lokata oszczędnościowa” 
(z dniem 1.11.2008r. zakończyło się przyjmowanie środków 

pieniężnych na lokatę terminową 6 miesięcy  „Letnia terminowa lokata 

oszczędnościowa”) 

 

 

0,50% 

 

 

 


