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Załącznik nr 1a  

do Uchwały Nr 43/2023 

Zarządu Banku Spółdzielczego  

w Nowym Dworze Mazowieckim 
z dnia 31 marca 2023 r. 

 

 

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY 
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

 
Tabela 1. Depozyty terminowe w złotych (lokaty otwarte do dnia 13.03.2016 r.) 

Okres lokaty 

Kwota lokaty 

Rodzaj oprocentowania 
do 9 999,99 

od 10 000,00 

do 49 999,99 
od 50 000,00 

7-dniowa 0,01 % 0,01 % 0,01 % zmienne 

14-dniowa 0,01 % 0,01 % 0,01 % zmienne 

21-dniowa 0,01 % 0,01 % 0,01 % zmienne 

1-miesięczna 0,01 % 0,01 % 0,01 % zmienne 

2-miesięczna 0,01 % 0,01 % 0,01 % zmienne 

3-miesięczna 0,01 % 0,01 % 0,01 % zmienne 

6-miesięczna 0,01 % 0,01 % 0,01 % zmienne 

12-miesięczna 0,01 % 0,01 % 0,01 % zmienne 

18-miesięczna 0,01 % 0,01 % 0,01 % zmienne 

24-miesiączna 0,01 % 0,01 % 0,01 % zmienne 

36-miesięczna 0,01 % 0,01 % 0,01 % zmienne 

Kapitalizacja odsetek odbywa się po upływie okresu umownego. Dla lokat 24- i 36-miesięcznych odsetki naliczane są po upływie pełnych 12 miesięcy, a 

dopisywane do kapitału po upływie pełnego okresu umownego. 

 

Tabela 2. Terminowe lokaty oszczędnościowe sezonowe w złotych 

Lokata „Dopłata” 
6 m-cy 0,01 % od 02.07.2015 r. do 

31.03.2016 r. 
zmienne 

12 m-cy 0,01 % 

Lokata „Cytrynowa” 

3 m-ce 0,01 % 
od 22.02.2016 r. do 

13.03.2016 r. 
zmienne 6 m-cy 0,01 % 

12 m-cy 0,01 % 

Lokata „Noworoczna” 
3 m-ce 0,01 % od 01.01.2016 r. do 

21.02.2016 r. 
zmienne 

6 m-cy 0,01 % 

Lokata „Korzystna” 
3 m-ce 0,01 % od 24.08.2015 r. do 

31.12.2015 r. 
stałe 

6 m-cy 0,01 % 

Lokata „Elastyczna” 
6 m-cy 

0,01 % do 15.01.2013 r. zmienne 
12 m-cy 

 

Tabela 3. Terminowe lokaty oszczędnościowe sezonowe w złotych. 

Kapitalizacja odsetek odbywa się po upływie okresu 
umownego. Lokata oprocentowania jest według zmiennej 

stopy procentowej podawanej w stosunku rocznym, 

opartej na stopie bazowej WIBID dla depozytów 3-

miesięcznych z ostatniego dnia miesiąca kwartału 
kalendarzowego (dalej „WIBID 3M”) powiększonej o 

marżę, przy czym okresy 3-miesięczne, w których 

obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, 

zgodne są z kwartałami kalendarzowymi; zmiana 
oprocentowania lokaty następuje zawsze od pierwszego 

dnia miesiąca kwartału kalendarzowego.  

Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł. 

 
 

Kapitalizacja odsetek odbywa się po upływie okresu 

umownego. Lokata oprocentowania jest według zmiennej 

stopy procentowej podawanej w stosunku rocznym, opartej 

na stopie bazowej WIBID dla depozytów 3-miesięcznych z 
ostatniego dnia miesiąca kwartału kalendarzowego (dalej 

„WIBID 3M”) pomnożonej przez wskaźnik Banku, przy 

czym okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje 

określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z 
kwartałami kalendarzowymi; zmiana oprocentowania 

lokaty następuje zawsze od pierwszego dnia miesiąca 

kwartału kalendarzowego,  

Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł. 
 

Tabela 4. Terminowa lokata oszczędnościowa „Inwestor” w złotych otwierana do 19.03.2020r. 

Kapitalizacja odsetek odbywa się po upływie okresu 

odsetkowego. 

 

Tabela 5. Terminowa lokata oszczędnościowa „BS Inwestor” w złotych otwierana do 19.03.2020r. 

Kapitalizacja odsetek odbywa się po upływie okresu 
odsetkowego. 

Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł. 

 

 

 
 

 

 

Nazwa lokaty 
Okres 

lokaty 
Wysokość stopy procentowej 

Okres  

ważności oferty 

Rodzaj 
oprocento- 

wania 

Lokata „Lokata 

Dopłata” 
12 m-cy WIBID 3M + marża 0,15 p.p. 

od 1.02.2017 r. 

do 30.06.2018 r. 
zmienne 

Wysokość oprocentowania lokaty „Lokata Dopłata” dla stawki WIBID 3M obowiązującej do dnia 

30.06.2023 r. (tj. 6,69 %) wynosi – 6,84 %. 

Nazwa lokaty 
Okres 

lokaty 
Wysokość stopy procentowej 

Okres  

ważności oferty 

Rodzaj 

oprocento- 

wania 

Lokata „Dobra 
Lokata” 

12 m-cy 1,00 stawki bazowej WIBID 3M 
od 3.06.2019 r. 
do 19.03.2020 r. 

stałe 

stałe 

zmienne 

 

Wysokość oprocentowania lokaty „Dobra Lokata” dla stawki WIBID 3M obowiązującej do dnia 
30.06.2023 r. (tj. 6,69 %): 

 

- lokata 12 miesięczna – 6,69 %. 

Lokata „Inwestor” 60 m-cy 

Okres odsetkowy 

3-miesięczny 6-miesięczny 12-miesięczny 

Oprocentowanie zmienne 

0,01 % 0,01 % 0,01 % 

Lokata „BS 

Inwestor” 
60 m-cy 

Okres odsetkowy 

1-miesięczny 3-miesięczny 

Oprocentowanie zmienne 

0,01 % 0,01 % 
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Tabela 6. Terminowa lokata oszczędnościowa 

Kapitalizacja odsetek odbywa się po upływie okresu 

umownego. Lokata oprocentowana jest według zmiennej 

stopy procentowej podawanej w stosunku rocznym, opartej 
na stopie bazowej WIBID dla depozytów 3-miesięcznych z 

ostatniego dnia miesiąca kwartału kalendarzowego (dalej 

„WIBID 3M”) pomnożonej przez wskaźnik Banku, przy 

czym okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje 
określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z 

kwartałami kalendarzowymi; zmiana oprocentowania 

lokaty następuje zawsze od pierwszego dnia miesiąca 

kwartału kalendarzowego,  
Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł. 

 

 

Tabela 7. Lokata terminowa „Business Inwestor” w złotych (dla klientów instytucjonalnych). 

Kapitalizacja odsetek odbywa się po upływie okresu 
odsetkowego. 

Oprocentowanie lokaty jest zmienne, oparte o stopę 

bazową WIBID 3M, która ustalana jest na podstawie 

rocznej stopy procentowej, którą banki płacą za środki 
przyjęte w depozyt od innych banków na 3 miesiące. 

Oprocentowanie lokaty aktualizowane jest co kwartał 

kalendarzowy (od pierwszego dnia kwartału 

kalendarzowego) w oparciu o stawkę WIBID 3M z 
ostatniego dnia miesiąca poprzedniego kwartału 

kalendarzowego. 

 

 
Tabela 8. @Świąteczna lokata terminowa internetowa w złotych otwierane od 8 listopada 2021 roku (dla klientów indywidualnych). 

 

Kapitalizacja odsetek obywa się po upływie okresu 

umownego. 

Oprocentowanie lokaty jest stałe.  
Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł. 

Lokata nieodnawialna. 

 

 
 

Tabela 9. Lokata terminowa dla w złotych otwierane od 8 listopada 2021 roku (dla klientów indywidualnych) 

Kapitalizacja odsetek obywa się po upływie okresu 

umownego. 
Oprocentowanie lokaty jest stałe.  

Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł. 

Lokata nieodnawialna. 

 

 
 

 

Tabela 10. Lokaty terminowe dla klientów indywidualnych „4m” 

 
Kapitalizacja odsetek obywa się po upływie okresu 

umownego. 

Oprocentowanie lokaty jest stałe.  

Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł. 

Lokata nieodnawialna. 

 
 

 

 

 

Oprocentowanie w Tabeli podane jest w stosunku rocznym Depozyty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim gwarantowane są  
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą o BFG. 

 

Nazwa lokaty 
Okres 

lokaty 
Wysokość stopy procentowej 

Okres  

ważności oferty 

Rodzaj 

oprocento- 

wania 

„Dobra Lokata” 12 m-cy 0,60 stawki bazowej WIBID 3M 
od 20.03.2020 r. 

do 31.05.2020 r. 

zmienne 

 

Wysokość oprocentowania lokaty „Dobra Lokata” dla stawki WIBID 3M obowiązującej do dnia 

30.06.2023 r. (tj. 6,69 %): 

- lokata 12 miesięczna – 4,0140 %. 

 

Lokata „Business 

Inwestor” 
24 miesiące 

Okres odsetkowy 

3-miesięczny 6-miesięczny 12-miesięczny 

oprocentowanie zmienne 

oprocentowanie ustalane indywidualnie  

w oparciu o stopę bazową WIBID 3M  

Nazwa Okres lokaty 
Wysokość oprocentowania 

Okres ważności oferty 
Oprocentowanie stałe 

@Świąteczna 

3 miesiące 0,90 % 
od 08.11.2021 r. 

do 31.01.2022 r. 6 miesięcy 1,10 % 

12 miesięcy 1,25 % 

Nazwa Okres lokaty 
Wysokość oprocentowania 

Okres ważności oferty 
Oprocentowanie stałe 

Lokata Świąteczna 

3 miesiące 0,80 % 
od 08.11.2021 r. 

do 31.01.2022 r. 6 miesięcy 1,00 % 

12 miesięcy 1,20 % 

Nazwa Okres 
Wysokość oprocentowania 

Oprocentowanie stałe 

Lokata 4m 4 miesiące 6,00 % 


