KOMUNIKAT
z dnia 08.08.2018 r.

Oprocentowanie środków pieniężnych w BSZŁ w Łowiczu
Aktualna oferta Banku
I. Rachunki rozliczeniowe/oszczędnościowe
1. Rachunki bieżące i pomocnicze
2. Mieszkaniowe rachunki powiernicze
3. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe

0,00 %
0,00 %
0,00 %

4. Rachunki oszczędnościowe – Konto Oszczędnościowe2

0,00%

do 999,99 zł

0,30%

od 1.000,00 zł do 99.999,99 zł

0,20%

od 100.000,00 zł do 199.999,99 zł

0,10%

od 200.000,00 zł

II. Terminowe lokaty oszczędnościowe (dla osób fizycznych) /lokaty terminowe STANDARDOWE (dla klientów
instytucjonalnych)

oprocentowanie zmienne
dla rachunków otwartych/rolowanych
Okres lokaty

od 01.02.2016 do 24.01.2017

od 25.01.2017 do 16.01.2018

od 17.01.2018

do końca okresu zadeklarowania
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
9 miesięcy
1,20 %
12 miesięcy
1,60 %
24 miesiące
1,80 %
1,70 %
III. Terminowe lokaty oszczędnościowe (dla osób fizycznych)

oprocentowanie stałe
-

3 miesiące
6 miesięcy

0,30 %
0,50 %
1,00 %
1,10 %
1,50 %
1,60 %

-

0,50 %
1,00 %

IV. Terminowe lokaty oszczędnościowe (dla osób fizycznych) – Lokata Internetowa
oprocentowanie stałe
Okres lokaty

dla rachunków otwartych/rolowanych od 08.08.2018

1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy

0,10 %
0,30 %
0,60 %

V. Lokaty WEEKENDOWE dla klientów instytucjonalnych

WIBID TN 1x 0,20

1 Stawka WIBID TN podawana do wiadomości na stronie internetowej www.bankier.pl w dniu wniesienia lokaty.
2 Produkt dostępny wyłącznie dla osób fizycznych.








Oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych/lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu
wyszczególnionych w pkt II w kwocie od 100.000,00 zł może podlegać negocjacji.
W przypadku likwidacji lokaty przed upływem okresu umownego następuje zerwanie umowy lokaty, powodujące
obniżenie oprocentowania za dotychczasowy okres do wysokości aktualnego oprocentowania ROR.
Minimalna wpłata na terminowe lokaty oszczędnościowe/lokaty terminowe wyszczególnione w pkt. II oraz na
terminowe lokaty oszczędnościowe wyszczególnione w pkt III wynosi 500 zł.
Minimalna wpłata na lokatę internetową – wyszczególnioną w pkt IV wynosi 1.000 zł.
Minimalna wpłata na lokatę weekendową – wyszczególnioną w pkt V wynosi 30.000 zł.
Za lokaty oszczędnościowe zdeponowane w BSZŁ w Łowiczu gwarantuje „ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY ”.

KOMUNIKAT
z dnia 08.08.2018 r.

Oprocentowanie środków pieniężnych w BSZŁ w Łowiczu

Produkty wycofane z oferty Banku
I. Książeczki płatne na każde żądanie ¹ - oprocentowanie zmienne

0,00 %

II. Terminowe lokaty oszczędnościowe potwierdzone książeczkami oszczędnościowymi ¹
1. Oprocentowanie zmienne
1 miesiąc
2 miesiące
3 miesiące
4 miesiące
5 miesięcy
6 miesięcy
9 miesięcy
12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy
48 miesięcy

0,20 %
0,30 %
0,40 %
0,45 %
0,50 %
0,90 %
1,00 %
1,30 %
1,45 %
1,65 %
1,80 %

2. Oprocentowanie stałe
dla rachunków lokat rolowanych
od 25.01.2017
0,50%
1,00%

Okres lokaty
3 miesiące
6 miesięcy

III. Terminowe lokaty oszczędnościowe (dla osób fizycznych) /lokaty terminowe STANDARDOWE
(dla klientów instytucjonalnych)

oprocentowanie zmienne
dla rachunków otwartych/rolowanych
Okres lokaty

od 28.05.2014
do 06.10.2014

od 07.10.2014
do 28.10.2014

od 29.10.2014
do 15.03.2015

od 16.03.2015
do 21.05.2015

od 22.05.2015
do 31.01.2016

od 01.02.2016
do 24.01.2017

od 25.01.2017

14 dni
2 miesiące
4 miesiące
5 miesięcy
36 miesięcy
48 miesięcy

3,70 %

-

3,35%

-

2,00%
2,30%

1,90%
-

0,10 %
0,40 %
0,55 %
0,60 %
1,80 %
2,00 %

IV. Terminowe lokaty oszczędnościowe
oprocentowanie oparte o stopę redyskonta weksli (SRW)
1.
2.
3.

3 miesiące ²
6 miesięcy ³
15 miesięcy – Zysk bez ryzyka ⁴
likwidacja w 1 m-cu trwania lokaty
likwidacja po 1 m-cu trwania lokaty
likwidacja po 3 m-cach trwania lokaty
likwidacja po 6 m-cach trwania lokaty
likwidacja po 9 m-cach trwania lokaty
likwidacja po 12 m-cach trwania lokaty

V. Książeczki mieszkaniowe

SRW-0,90 p.p. 0,8500 %
SRW-0,25 p.p. 1,5000 %
1,30 SRW
2,2750 %
0,55 SRW
0,9625 %
0,64 SRW
1,1200 %
0,73 SRW
1,2775 %
0,77 SRW
1,3475 %
0,82 SRW
1,4350 %
1,20 SRW
2,1000 %

1,30 %

¹ Oprocentowanie dotyczy książeczek a’vista, rachunków terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzonych książeczkami
oszczędnościowymi otwartych do 23.10.2012r.
² Oprocentowanie dotyczy lokat przyjętych w okresie od 01.07.2010.r. do 31.03.2011 r.
³ Oprocentowanie dotyczy lokat przyjętych w okresie od 01.09.2010 r. do 27.01.2011 r.
⁴ Oprocentowanie dotyczy lokat przyjętych w okresie od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r.
- W przypadku likwidacji terminowej lokaty oszczędnościowej potwierdzonej książeczką oszczędnościową, lokat wyszczególnionych w pkt. II
i w pkt.III, ppkt 1-2, przed upływem okresu umownego następuje zerwanie umowy lokaty, powodujące obniżenie oprocentowania za
dotychczasowy okres do wysokości ½ aktualnego oprocentowania rachunków ROR.
-Odsetki na rachunkach a’vista potwierdzone książeczkami oszczędnościowymi kapitalizowane są na koniec każdego kwartału.
-Za lokaty oszczędnościowe zdeponowane w BSZŁ w Łowiczu gwarantuje „BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY”.

