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DZI AŁ I    Postanowi enia ogól ne 

 

 

 

 

§1 

 

1. Śr odki  pi eni ężne  gr o madzone  na  r achunkach są  opr ocent owane  wedł ug st ał ej  l ub z mi ennej  st opy 

procent owej. 

2. Zmi enna st opa procent owa, oznacza, że oprocent owani e w trakci e tr wani a umo wy może ulec z mi ani e.  

3. St ała  st opa  pr ocent owa  oznacza,  że  opr ocent owani e  w t rakcie obowi ązywani a  okresu u mownego  ni e  ul egni e 

z mi ani e. 

 

 

§2 

 

Mi ni mal na  k wot a  war unkująca  ot warcie  rachunku  l okat y t er mi nowej  w zł ot ych za  wyj ąt kie m l okat 

pre mi owanych nagroda mi rzeczowy mi oraz zakł adanych na odrębnych warunkach wynosi: 

1.  Dl a klient ów i ndywi dual nych,  SKO i PKZP -- 200, 00 zł ot ych,  

2.  Dl a klient ów i nst yt ucj onal nych     - 1000, 00 zł ot ych.  
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DZI AŁ II  Oprocent owani e środków pi eni ężnych gro madzonych w Banku 

Spół dzi elczy m w Gol eniowi e 

 

1. Rachunki osobiste i fir mo we 

 

Lp.  Naz wa rachunku Rodzaj oprocent owani a Wys okość 

oprocent owani a 

1.  Rachunki oszczędności owo -- rozliczeni owe 

ROR z mi enne 0, 01 % 

2.  Rachunki bi eżące i pomocni cze z mi enne 0, 01 % 

 

2. Rachunki oszczędności owe  

 

Lp.  Naz wa rachunku Rodzaj oprocent owani a Wys okość 

oprocent owani a 

1.  Rachunek oszczędności owy:  

a) Śr odki na rachunku do kwot y 99. 999, 99 zł  

b) Śr odki na rachunku od kwot y 100. 000, 00 zł i 

powyżej  

z mi enne 

 

0, 20 % 

 

0, 30 % 

2.  Rachunki oszczędności owe SKO  z mi enne 2, 00 % 

3.  Rachunek a’vista  - wycofany z ofert y Banku z mi enne 0, 01 % 

       

3. Lokat y ter mi nowe dl a osób fizycznych i PKZP:  

L. p.  Ter mi n rachunku/ Kwot a l okaty Rodzaj oprocent owani a Wys okość oprocent owani a 

1 mi esi ąc 

1.  do 10 000 zł st ałe 0, 05 % 

2.  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł  st ałe 0, 08 % 

3.  powyżej 50 000 zł st ałe 0, 10 % 

2 mi esi ące 

1.  do 10 000 zł st ałe 0, 05 % 

2.  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł  st ałe 0, 08 % 

3.  powyżej 50 000 zł st ałe 0, 10 % 

3 mi esi ące 

1.  do 10 000 zł st ałe 0, 08 % 

2.  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł  st ałe 0, 10 % 

3.  powyżej 50 000 zł st ałe 0, 15 % 

6 mi esi ęcy 

1.  do 10 000 zł st ałe 0, 10 % 

2.  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł  st ałe 0, 15 % 

3.  powyżej 50 000 zł  stałe 0, 20 % 

9 mi esi ęcy 

1.  do 10 000 zł st ałe 0, 10 % 

2.  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł  st ałe 0, 15 % 

3.  powyżej 50 000 zł  stałe 0, 20 % 

12 mi esi ęcy 

1.  do 10 000 zł st ałe 0, 20 % 

2.  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł  st ałe 0, 25 % 

3.  powyżej 50 000 zł  stałe 0, 30 % 

24 mi esi ęcy 

1.  do 10 000 zł z mi enne 0, 25 % 

2.  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł  z mi enne 0, 30 % 

3.  powyżej 50 000 zł z mi enne 0, 35 % 

36 mi esi ęcy 

1.  do 10 000 zł z mi enne 0, 25 % 

2.  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł  z mi enne 0, 30 % 



 5 

3.  powyżej 50 000 zł z mi enne 0, 35 % 

 

3a)  Lokat y t er mi nowe  dl a  osób  fi zycznych i  PKZP --  wycofane  z  ofert y Banku  ( dot yczy l okat  odna wi anych         

o oprocent owani u z mi enny m):  

 

Ter mi n rachunku Rodzaj oprocentowani a Wys okość oprocentowani a 

1 mi esi ąc z mi enne 0, 05 % 

2 mi esi ące z mi enne 0, 05 % 

3 mi esi ące z mi enne 0, 08 % 

6 mi esi ęcy 

1.  do 10 000 zł z mi enne 0, 10 % 

2.  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł  z mi enne 0, 15 % 

3.  powyżej 50 000 zł z mi enne 0, 20 % 

9 mi esi ęcy 

1.  do 10 000 zł z mi enne 0, 10 % 

2.  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł  z mi enne 0, 15 % 

3.  powyżej 50 000 zł z mi enne 0, 20 % 

12 mi esi ęcy 

1.  do 10 000 zł z mi enne 0, 20 % 

2.  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł  z mi enne 0, 25 % 

3.  powyżej 50 000 zł z mi enne 0, 30 % 

 

4. Wkł ady  mi eszkani owe        1, 00 % 

 

5. Lokat y ter mi nowe dl a fir m i rol ni ct wa:  

Ter mi n rachunku Rodzaj oprocentowani a Wys okość oprocentowani a 

overni ght st ałe 0, 01 % 

We ekendowe st ałe 0, 01 % 

7 dni  st ałe 0, 01 % 

10 dni  st ałe 0, 01 % 

14 dni  st ałe 0, 01 % 

1 mi esi ąc st ałe 0, 05 % 

2 mi esi ące st ałe 0, 08 % 

3 mi esi ące st ałe 0, 10 % 

6 mi esi ęcy st ałe 0, 15 % 

9 mi esi ęcy st ałe 0, 20 % 

12 mi esi ęcy st ałe 0, 30 % 

 

5a.  Lokat y t er mi nowe  dl a  fir m i  r ol nict wa  --  wycofane  z  ofert y Banku  ( dot yczy  l okat  odna wi anych                       

o oprocent owani u z mi enny m):  

 

Ter mi n rachunku Rodzaj oprocentowani a Wys okość oprocentowani a 

1 mi esi ąc z mi enne 0, 05 % 

3 mi esi ące z mi enne 0, 10 % 

6 mi esi ęcy z mi enne 0, 20 % 

9 mi esi ęcy z mi enne 0, 20 % 

12 mi esi ęcy z mi enne 0, 25 % 

36 mi esi ęcy z mi enne 0, 25 % 

 
 

6. Lokat y ter mi nowe dl a jednostek sa morządu teryt orial nego:  

 

Ter mi n rachunku Rodzaj oprocentowani a Oprocent owani e 

weekendowe st ałe 0, 01 % 

7dni  st ałe 0, 01 % 

14 dni  st ałe 0, 01 % 

21 dni  st ałe 0, 01 % 

1 mi esi ąc st ałe 0, 05 % 

2 mi esi ące st ałe 0, 08 % 
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3 mi esi ące stałe 0, 10 % 

6 mi esi ęcy st ałe 0, 15 % 

9 mi esi ęcy st ałe 0, 15 % 

12 mi esi ęcy st ałe 0, 25 % 

 

6a.  Lokat y ter mi nowe dl a jednost ek sa morządu teryt orial nego -- wycofane z ofert y Banku (dot yczy l okat 

odna wi anych o oprocent owaniu z mi enny m)’ ’ 

12 mi esi ęcy z mi enne 0, 25 % 
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DZI AŁ III Oprocent owani e środków pi eni ężnych na rachunkach gro madzonych w 

wal ut ach wy mi eni al nych w Banku Spół dzi elczym w Gol eni owi e 

 

1. Rachunek  a’vista        0, 00 % z mi enne 

2. Rachunek bieżący        0, 00 % z mi enne 

3. Lokat y ter mi nowe:  

     

 

Rodzaj rachunku US D EUR GBP 

1 mi esi ąc zgodni e z oprocent owani e m obowi ązuj ącym w Banku SGB- Bank SA 
(comi esi ęczne raport y  otrzymy wane z banku zrzeszaj ącego - oprocent owani e stałe) 

 

3 mi esi ące 

6 mi esi ęcy 

 

 

4. Mi ni mal na kwot a warunkuj ąca ot warcie rachunku a’vista wynosi: 

a) rachunek EUR -- 25 EUR,  

b) rachunek USD -- 25 USD,  

c) rachunek GBP -- 25 GBP.  

5. Mi ni mal na kwot a warunkuj ąca ot warcie rachunku bieżącego wynosi: 

a) Rachunek EUR -- 50 EUR,  

b) Rachunek USD -- 50 USD,  

c) Rachunek GBP -- 50 GBP.  

6. Mi ni mal na kwot a warunkuj ąca ot warcie rachunku ter mi nowego dl a osób fizycznych wynosi: 

a) rachunek ter mi nowy EUR -- 200 EUR,  

b) rachunek ter mi nowy USD -- 200USD,  

c) rachunek ter mi nowy GBP -- 200 GBP.  

7. Mi ni mal na kwot a warunkuj ąca ot warcie rachunku ter mi nowego dla klient ów i nst yt ucj onalnych wynosi:  

a) rachunek ter mi nowy EUR -- 500 EUR,  

b) rachunek ter mi nowy USD -- 500 USD,  

c) rachunek ter mi nowy GBP -- 500 GBP.  
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Zał ączni k do „Opr ocent owania środków pi eni ężnych w Banku Spół dzi el czym w Gol eni owi e’ ’ 

 

1. Wyst ępuj e możli wość negocj acji l okat ter mi nowych.  

2. Lokat y negocj owane są od kwot y 50. 000, 00 zł. 

3. Lokat y negocj owane są od ter mi nu 3 mi esi ęcznego i powyżej: 

 

Kwot a l okaty Wys okość marży 

od 50. 000, 00 zł do 99. 999, 99 zł  do 0, 30 pp.  

od 100. 000, 00 zł do 200. 000, 00 zł do 0, 70 pp.  

powyżej 200. 000, 00 zł  decyzj a Zarządu Banku 

 

4.  Decyzj ę  wynegocj owani a  wyższego opr ocent owani a  o  marżę,  o  kt órej  mo wa  w punkci e  3  poza  l okat a mi 

powyżej  200 000 zł   podej mują  sa modzi el nie  Dyrekt orzy Oddzi ał ów ( z  zastrzeżeni e m pkt  10).  Opr ocent owani e 

l okat negocj owanych uzależnione jest od wni esi onej kwot y i dekl arowanego ter mi nu utrzymani a l okat y.  

5.  Lokat y z  negocj owany m oprocent owani e m ni e  podl egają  odnowi eni u.  Po  upł ywi e  okresu u mo wnego  środki 

zost aj ą przekazane na kont o nieoprocent owane bądź wskazane przez klient a w umo wi e.  

6.  Dl a  każdej  l okat y negocj owanej  sporządzane  j est  odrębne  pot wi erdzeni e  wni esi eni a  wpł at y na  l okat ę  or az 

prot okół ustal enia i ndywi dualnego oprocent owani a l okat y.  

7. W przypadku likwi dacji lokat y negocj owanej w zł ot ych stosuj e się oprocent owani e:  

            1)  dl a  kli ent ów i ndywi dual nych -  odset ki  naliczane  są  w wysokości  oprocent owania  r achunkó w ROR za 

okres utrzymani a l okat y; 

           2)  dl a  kli ent ów i nst ytucj onal nych  odset ki  naliczane  są  w wysokości  oprocent owani a  r achunkó w 

bi eżących w zł ot ych.  

8.  I nfor macj a  o  opr ocent owaniu l okat  t er mi nowych  w wal utach wy mi eni al nych obo wi ązująca  w dany m mi esi ącu 

otrzymy wana  j est  z  banku  zrzeszającego SGB- Bank SA.  As yst ent ka  Zarządu po  otrzymani u i nfor macji 

przekazuj e  j ą  do  wer yfi kacji Gł ównej  Ksi ęgowej.  Po  z weryfi kowani u i  podpisani u przez  Gł ówną  Ksi ęgową 

i nfor macj a  zost ani e  przekazana  przez  As yst ent kę  Zarządu  naj późni ej  w ost at ni m dniu  r oboczy m mi esi ąca 

poprzedni ego do:  Oddzi ał ów Banku,  Zespoł u  Obsł ugi  I nformat ycznej,  Zespoł u ds.  Spra wozda wczości,  Zespoł u 

Anali z  i  Zarządzani a  Ryzykami  oraz  Zespoł u ds.  Pr odukt ów Bankowych  i  Mar keti ngu.    Za  t er mi nową  wysył kę 

i nfor macji  odpowi ada  As ystent ka  Zarządu Banku.  I nfor macj e  każdorazowo  wi nny  uzyskać  akcept acj ę 

Gł ównego Ksi ęgowego Banku. 

9.  Decyzj ę  o  możli wości  wynegocj owani a  oprocent owani a  lokat  t er mi nowych w wal ut ach wy mi eni al nych  ponad 

oprocent owani e obowi ązuj ące w Banku, każdorazowo podejmuj e Zarząd Banku.  

10.  Zarząd Banku  może  odrębną  Uch wał ą  za wi esi ć  możli wość  negocj acji  marży l okat  przez  Dyrekt orów 

Oddzi ał ów.  

 

 


