
 

Uchwała nr 29 /2020 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach 

z dnia 20 marca 2020  roku 

 

w sprawie:  zmiany oprocentowania depozytów złotowych terminowych w Banku Spółdzielczym  

                    w Sierakowicach  
 

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach  ustala się co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się Tabelę oprocentowania depozytów złotowych terminowych dla klientów, 

obowiązującą w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Sierakowicach.      

 

2.  Ustala się oprocentowanie  zmienne rachunków lokat terminowych oszczędnościowych 

założonych/ odnowionych od 01 kwietnia 2020 roku opartych na stawkach rynkowych WIBID 1 M, 

WIBID 3 M , korygowanych współczynnikiem ustalonym wg decyzji Zarządu w Banku 

Spółdzielczym w Sierakowicach w następującej wysokości: 

 

Nazwa  Rodzaj oprocentowania  Oprocentowanie po zmianie  

Lokata 14 - dniowa zmienne  WIBID 1M x współczynnik 0,40 

Lokata na 1 M zmienne WIBID 1M x współczynnik 0,45 

Lokata na 3M zmienne WIBID 3M x współczynnik 0,60 

Lokata na 6 M zmienne WIBID 3M x współczynnik 0,70 

Lokata na 12M zmienne WIBID 3M x współczynnik 0,75 

Lokata na 24M zmienne WIBID 3M x współczynnik 0,85 

Lokata na 36 M zmienne WIBID 3M x współczynnik 0,95 

 

3.  Minimalna kwota wkładu lokat terminowych wynosi  200,00 zł., a  dla lokat 14 dniowych i  

miesięcznych 1.000,00 zł 

§ 2 

a) Oprocentowanie w Banku liczone jest w stosunku rocznym według stopy zmiennej.  

Obowiązuje kapitalizacja odsetek po upływie zadeklarowanego okresu. 

 

b) Zarząd BS upoważnia kierownictwo Banku do negocjowania zmiennej stopy procentowej  

w przypadku lokat powyżej 50.000,00 zł. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

 

c) Zarząd Banku upoważnia kierownictwo BS do negocjowania oprocentowania lokat maksymalnie o 

0,5 %  współczynników wymienionych w § 1 w przypadkach lokowania środków od 50.000,00 zł. 

§ 3 

1. Informacje o stopach procentowych WIBID 1M, WIBID 3M publikowane na tablicy ogłoszeń i  

     stronie internetowej  Banku, w prasie codziennej (np. w dzienniku „Rzeczpospolita”) lub zamieszczane 

na stronie internetowej http://money.pl/ będą traktowane, jako powiadomienie przez Bank posiadacza  

rachunku oszczędnościowego i rachunku rozliczeniowego o zmianie oprocentowania . 

 

 

 

http://money.pl/


 

 

§ 4 

W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego okresu terminowych lokat oszczędnościowych Bank 

będzie wypłacał odsetki w wysokości jak dla wkładów a ’vista. 

 

§ 5 

Wszystkie warunki umów zawartych do 31 marca 2020 roku zachowują ważność do  upływu okresu 

wypowiedzenia.  W przypadku braku wypowiedzenia, stosuje się postanowienia niniejszej uchwały, w tym 

§ 1 ust. 2 i § 7. 

§ 6 

1. Za realizację uchwały odpowiedzialnym czyni się Kierownika Wydziału Operacyjno – 

Rachunkowego w Centrali Banku i Dyrektorów Oddziałów.  

2. Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Wiceprezes ds. Handlowych.  

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku,  z zastrzeżeniem, że: 

1) zmiana oprocentowania trwających umów klientów indywidualnych obowiązuje od dnia  

01 czerwca 2020 r. ;  

2) zmiana oprocentowania trwających umów klientów instytucjonalnych obowiązuje od dnia 01 maja 

2020 r.    

 § 8 

Tracą moc postanowienia uchwały nr 34/2013 Zarządu BS z dnia 21 czerwca 2013 roku  dotyczącej 

oprocentowania zgromadzonych oszczędności. 

 

 

Kworum wynosiło 3 głosy. Za uchwałą oddano 3 głosy .Przeciw uchwale oddano 0 głosów. 

Wstrzymało się 0 głosów. 

Uchwała została przyjęta zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy składu Zarządu BS. 

 

 

Zarząd 

Banku Spółdzielczego w Sierakowicach 


