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Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od 01-04-2023r. (TEKST JEDNOLITY) 

Część I. Postanowienia ogólne 
 

1. Środki pieniężne zgromadzone w naszym Banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości 
(łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową - do dnia spełnienia warunku gwarancji) równowartości w złotych  
100 000 euro w 100 %. 

2. Minimalny wkład na lokaty terminowe i terminowe lokaty oszczędnościowe, standardowe – 300 PLN. 
3. Lokaty krótkoterminowe – założone na okres do 3 miesięcy. 
4. Lokaty długoterminowe – założone na okres od 3 miesięcy. 
5. Lokaty mogą być zakładane jako odnawialne i nieodnawialne. 
6. Lokaty negocjowane – od 100 000,00 zł. Negocjacji nie podlegają lokaty zakładane w ramach obowiązującej promocji. 
7. Kapitalizacja odsetek naliczanych dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych w terminach 

zapadalności. 
8. Kapitalizacja odsetek naliczonych dla rachunków pozostałych następuje w terminach określonych w umowie. 
9. Zasady obliczania oprocentowania w przypadku likwidacji lokat przed zadeklarowanym terminem - 100% stopy 

oprocentowania obowiązującego w dniu likwidacji dla rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie 
potwierdzonego książeczką. 

10. wskaźnik referencyjny – wskaźnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach 
finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 
2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014. Wskaźnikiem referencyjnym stosowanym przez Bank 
jest:  
a) WIBOR – którego administratorem jest GPW Benchmark lub 
b) WKF – którego administratorem jest Instytut Rynku Finansowego; 
Wykorzystywane wskaźniki referencyjne podawane są na stronie internetowej Banku (www.bsizbica.pl) 

11. Stopy procentowe NBP (Referencyjna, Lombardowa, Redyskontowa weksli) podawane są na stronie internetowej Banku 
(www.bsizbica.pl) lub na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl) 

http://www.bsizbica.pl/
http://www.bsizbica.pl/
http://www.nbp.pl/
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Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od 01-04-2023r. (TEKST JEDNOLITY) 

Część II. Klienci indywidualni 
Rozdział I. Rachunki bankowe 

Lp. Rodzaj rachunku 
Rodzaj 

oprocentowania 
w skali roku 

Stawka 

1 2 3 4 

A. Rachunki Oszczędnościowo – rozliczeniowe w PLN  

1 

Pol-Konto Standard, Pol-Konto Komfort, Pakiet Standard, Pakiet Oszczędny, Pol-
Konto Senior, Pol-Konto Wygodne, Pol-Konto Świadczenia Standard, Pol-Konto 
Świadczenia Plus, Pol-Konto Świadczenia GOPS, ePol-Konto, ePol-Konto Max, 
Pol-Konto Rodzinne, Pol-Konto ZUS, Podstawowy Rachunek Płatniczy (Konto 
Przyjazne) 

zmienne 0,00 % 

2 Rachunek Powierniczy zmienne 0,00 % 

3 Pol-Konto FREE zmienne 0,05 % 

4 
Pol-Konto Junior do kwoty 10 000,00 zł zmienne 4,00 % 

Pol-Konto Junior pow. kwoty 10 000,00 zł  zmienne 2,00 % 

5 
Pol-Konto VIP do kwoty 10 000,00 zł zmienne 0,20 x WIBID 1M 

Pol-Konto VIP pow. kwoty 10 000,00 zł zmienne 0,50 x WIBID 1M 

B. Rachunki oszczędnościowe w PLN  

1 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką zmienne 0,00 % 

2 

Rachunek oszczędnościowy Pol-EFEKT  

do 10 000,00 zł zmienne 3,80 % 

od 10 000,01 zł do 100 000,00 zł zmienne 4,00 % 

pow. 100 000,00 zł zmienne 4,50 % 

3 Wkłady mieszkaniowe zmienne 0,01 % 

C. Rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych  

1 Rachunek oszczędnościowy w USD, EUR ,GBP, CHF zmienne 0,00 % 

D. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, w PLN – standardowe  

1 1 miesięczne  zmienne 3,80 % 

2 3 miesięczne  zmienne 4,00 % 

3 6 miesięczne  zmienne 4,40 % 

4 9 miesięczne zmienne 4,60 % 

5 12 miesięczne  zmienne 4,80 % 

6 18 miesięczne  zmienne 5,00 % 

7 24 miesięczne  zmienne 5,19 % 

E. 
Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, w PLN– zakładanych przez 
BS onLine 

 

1 1 miesięczne zmienne 4,10 % 

2 3 miesięczne zmienne 4,30 % 

3 6 miesięczne zmienne 4,70 % 

4 12 miesięczne  zmienne 5,10 % 

F. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w PLN – progresywne  

1 

Lokata 24 miesięczna, odnawialna, minimalna kwota lokaty 1000 PLN. 
Suma założonych lokat 24 miesięcznych w ramach promocji przez jednego klienta 
500 000zł. Możliwość likwidacji lokaty, bez utraty naliczonych odsetek, po kazdym 
3-miesięcznym okresie naliczania. 
Rodzaj naliczania odsetek - 3 miesięczne cykle naliczania. 
Warunki dodatkowe: brak 
 

zmienne 

oprocentowanie  
efektywne – 4,95 % 

1-3 m-ca 3,80% 0,60% 

3-6 m-ca 4,40% 0,90% 

6-9 m-ca 4,60% 1,20% 

9-12 m-ca 4,80% 1,40% 

12-15 m-ca 5,20% 1,50% 

15-18 m-ca 5,30% 1,60% 

18-21 m-ca 5,50% 1,75% 

21-24 m-ca 6,00% 1,85% 
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Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od 01-04-2023r. (TEKST JEDNOLITY) 

1 2 3 4 

G. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w PLN – promocyjne  

H. 
Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, w PLN – standardowe, 
wycofane z oferty 

 

1 4 miesięczne zmienne 4,00 % 

2 5 miesięczne zmienne 4,00 % 

3 10 miesięczne zmienne 4,60 % 

4 36 miesięczne  zmienne 5,10 % 

5 

Lokata Lato 2019, lokata 6 miesięczna, odnawialna, minimalna kwota lokaty 1000 
PLN, po odnowieniu oprocentowanie lokaty wynosi tak jak dla standardowych lokat 
standardowych lokat 6 miesięcznych obowiązujące w dniu odnowienia zgodnie z 
tabelą oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy. 
Suma założonych lokat 6 miesięcznych w ramach promocji przez jednego klienta 
400 000zł. Rodzaj naliczania odsetek - miesięczne naliczanie odsetek. 
Warunki dodatkowe: brak, Lokata obowiązuje do 17.03.2020r. 

zmienne  4,40 % 

6 

Lokata „Lokata stabilnego wzrostu” od 03.07.2017 do 31.03.2020  

Lokata 24 miesięczna, odnawialna, minimalna kwota lokaty 1000 PLN.  
Suma założonych lokat 24 miesięcznych w ramach promocji przez jednego klienta 
500 000zł. Możliwość likwidacji lokaty, bez utraty naliczonych odsetek, po kazdym 
3-miesięcznym okresie naliczania. 
Rodzaj naliczania odsetek - 3 miesięczne cykle naliczania. 
Warunki dodatkowe: Dla osób: 
- posiadających w naszym banku rachunek typu Pol-Konto Komfort, Pol-Konto 
Wygodne, Pol-Konto VIP, ePol-Konto, ePol-Konto MAX na który regularnie wpływa 
wynagrodzenie, renta/emerytura; 
- którzy założą w naszym banku rachunek typu Pol-Konto Komfort, Pol-Konto 
Wygodne, Pol-Konto VIP, ePol-Konto, ePol-Konto MAX oraz przedłożą w banku 
zaświadczenie, iż zmienili rachunek, na który będzie wpływać wynagrodzenie, 
renta/emerytura od następnego miesiąca po założeniu lokaty i w pozostałym 
okresie jej trwania; 
- posiadających w naszym banku rachunek typu eAgro, Agro Plus na który wpływa 
jednolita płatność obszarowa; 
- którzy założą w naszym banku rachunek typu eAgro, Agro Plus oraz przedłożą w 
banku zaświadczenie o zmianie rachunku dokonane w ARIMR 

zmienne 

1-3 m-ca 3,80% 

3-6 m-ca 4,40% 

6-9 m-ca 4,60% 

9-12 m-ca 4,80% 

12-15 m-ca 5,00% 

15-18 m-ca 6,20% 

18-2 m-ca 5,40% 

21-24 m-ca 5,60% 

oprocentowanie  
efektywne – 4,85% 

Lokata 24 miesięczna, odnawialna, minimalna kwota lokaty 1000 PLN.  
Suma założonych lokat 24 miesięcznych w ramach promocji przez jednego klienta 
500 000zł. Możliwość likwidacji lokaty, bez utraty naliczonych odsetek, po kazdym 
3-miesięcznym okresie naliczania. 
Rodzaj naliczania odsetek - 3 miesięczne cykle naliczania. 
Warunki dodatkowe: brak 

zmienne 

1-3 m-ca 3,80% 

3-6 m-ca 4,40% 

6-9 m-ca 4,50% 

9-12 m-ca 4,70% 

2-15 m-ca 5,00% 

15-18 m-ca 5,10% 

8-21 m-ca 5,20% 

21-24m-ca 5,30% 

oprocentowanie  
efektywne – 4,75% 

7 

Lokata „Pewny Zysk” – lokata 6 miesięczna na nowe środki zakładana od 
12.04.2022r. do 07.06.2022, minimalna kwota lokaty 1000 PLN, oprocentowanie 
promocyjne w pierwszym okresie, po odnowieniu oprocentowanie lokaty wynosi tak 
jak dla standardowych lokat 6 miesięcznych obowiązujące w dniu odnowienia. 
Nowe środki - różnica między sumą Twoich środków w Banku w momencie 
zakładania lokaty, a sumą Twoich środków w Banku w dniu 31.03.2022r. 

stałe w 
pierwszym 6-
miesięcznym 

okresie, 
zmienne w 
kolejnych 
okresach 

2,50% 

I. 
Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych 
w USD, w EUR, w GBP 

 

1 

3 miesięczne zmienne 0,15 % 

6 miesięczne zmienne 0,20 % 

12 miesięczne zmienne 0,25 % 

J. Pozostałe rachunki bankowe w PLN  

1 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla PKZP, Rad Rodziców zmienne 0,00 % 

2 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla SKO zmienne 2,00 % 

K. Kaucja na zabezpieczenie zmienne 0,10 % 
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Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od 01-04-2023r. (TEKST JEDNOLITY) 

Rozdział II. Kredyty w PLN 

Lp. Rodzaj rachunku 
Rodzaj 

oprocentowania 
w skali roku 

Stawka 

A. Kredyty gotówkowe  

1 Debet zmienne 
dwukrotność wysokości 

odsetek ustawowych (nie 
więcej niż 13,00%) 

2 Kredyt odnawialny zmienne 
dwukrotność wysokości 

odsetek ustawowych (nie 
więcej niż 13,00%) 

3 
Kredyt konsumencki „Bezpieczna Gotówka” z terminem spłaty od 25 m-cy 
do 60 m-cy udzielone od 16 czerwca 2020r. do 08 grudnia 2021r. 

zmienne 

dwukrotność wysokości 
odsetek ustawowych (nie 
więcej niż 13,00%) minus  

1,00 p.p. 

4 
Kredyt konsumencki „Bezpieczna Gotówka” z terminem spłaty do 12 m-cy 
dla wniosków złożonych od 01 kwietnia 2023r. 

stałe 7,00% 

5 
Kredyt konsumencki „Bezpieczna Gotówka” z terminem spłaty od 13 m-cy 
do 24 m-cy udzielone od 09 grudnia 2021r do 31.03.2023r. 

zmienne 

dwukrotność wysokości 
odsetek ustawowych (nie 
więcej niż 13,00%) minus  

3,00 p.p.  

6 
Kredyt konsumencki „Bezpieczna Gotówka” z terminem spłaty od 13 m-cy 
do 24 m-cy dla wniosków złożonych od 01 kwietnia 2023r. 

stałe 10,00% 

7 
Kredyt konsumencki „Bezpieczna Gotówka” z terminem spłaty od 25 m-cy 
do 60 m-cy dla wniosków złożonych od 09 grudnia 2021r do 31.03.2023r. 

zmienne 

dwukrotność wysokości 
odsetek ustawowych (nie 
więcej niż 13,00%) minus  

1,50 p.p. 

8 
Kredyt konsumencki „Bezpieczna Gotówka” z terminem spłaty od 25 m-cy 
do 60 m-cy dla wniosków złożonych od 01 kwietnia 2023r. 

stałe 12,00% 

9 
Kredyt konsumencki „Bezpieczna Gotówka” z terminem spłaty powyżej  
60 m-cy dla wniosków złożonych od 16 czerwca 2020r. do 31.03.2023r. 

zmienne 
dwukrotność wysokości 

odsetek ustawowych (nie 
więcej niż 13,00%) 

10 
Kredyt konsumencki „Bezpieczna Gotówka” z terminem spłaty powyżej  
60 m-cy dla wniosków złożonych od 01 kwietnia 2023r. 

stałe 14,00% 

B. 
Kredyty hipoteczne, mieszkaniowe i na zakup kolektorów słonecznych, 
pomp ciepła, fotowoltaiki 

 

1 Kredyty hipoteczne zmienne 
WIBOR 3M + marża banku 
(od 3,00 p,p. – 5,00 p.p.) 

2 Kredyty hipoteczne od 01.01.2023r. okresowo stałe od 11,11 % do 13,11 % 

3 Kredyty mieszkaniowe zmienne 
WIBOR 3M + marża banku 
(od 2,50 p,p. – 4,00 p.p.) 

4 Kredyty mieszkaniowe od 01.01.2023r okresowo stałe od 10,61 % do 12,11 % 

5 Kredyty konsolidacyjne zmienne 
WIBOR 3M + marża banku 
(od 4,50 p,p. – 6,50 p.p.) 

6 Kredyt EKODOM od 05.05.2020r. zmienne 
WIBOR 3M  
+ 3,50 p.p. 
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Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od 01-04-2023r. (TEKST JEDNOLITY) 

Część III. Klienci Instytucjonalni 
Rozdział I. Rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) w PLN 

Lp. Rodzaj rachunku 
Rodzaj 

oprocentowania 
w skali roku 

Stawka 

A. Rachunki rolnicze w PLN   

1 Rachunek Agro 
1)

, Rachunek Agro Dopłata, Rachunek Agro Plus
 

zmienne 0,00 % 

2 Rachunek eAgro, Rachunek Powierniczy, Rachunek VAT zmienne 0,00 % 

B. Rachunki dla Firm, Wspólnot Mieszkaniowych w PLN  

1 Rachunek Standard, Rachunek Plus zmienne 0,00 % 

2 Rachunek eFirma, Rachunek Optimum zmienne 0,00 % 

C. Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych  

1 Rachunek rozliczeniowy w USD, EUR, GBP, CHF zmienne 0,00 % 

D. Rachunki lokat terminowych – standardowe, w złotych  

1 1 miesięczne zmienne 3,80 % 

2 3 miesięczne zmienne 4,00 % 

3 6 miesięczne zmienne 4,40 % 

4 12 miesięczne zmienne 4,80 % 

E. 
Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, w PLN– zakładanych przez BS 
onLine 

 

1 14 dniowe zmienne 2,00 %  

2 21 dniowe zmienne 3,00 % 

3 1 miesięczne zmienne 4,10 % 

4 3 miesięczne zmienne 4,30 % 

5 6 miesięczne zmienne 4,70 % 

F. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych w USD, w EUR, w GBP  

1 

3 miesięczne zmienne 0,15 % 

6 miesięczne zmienne 0,20 % 

12 miesięczne zmienne 0,25 % 

G. Pozostałe rachunki bankowe zmienne 0,01 % 

H. Kaucja na zabezpieczenie zmienne 0,10 % 
1)

 Rachunek Agro został wycofany z oferty z dniem 09.10.2014r. 
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Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy obowiązuje od 01-04-2023r. (TEKST JEDNOLITY) 

Rozdział II. Kredyty w PLN 

Lp. Rodzaj rachunku 
Rodzaj 

oprocentowania 
w skali roku 

Stawka 

A. Kredyty komercyjne  

1 Kredyt odnawialny zmienne 

dwukrotność wysokości 
odsetek ustawowych (nie 

więcej niż 13,00%) 
lub 

WIBOR 3M + marża banku 

2 
Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej z 
terminem spłaty do 12 – m-cy 

zmienne 6,70 % 

3 Kredyt obrotowy, rewolwingowy zmienne 
WIBOR 3M + marża banku  
(od 5,00 p,p. – 6,50 p.p.) 

4 Kredyt inwestycyjny  
WIBOR 3M + marża banku  
(od 2,50 p,p. – 4,50 p.p.) 

5 Kredyt konsolidacyjny zmienne 
WIBOR 3M + marża banku  
(od 4,50 p,p. – 6,50 p.p.) 

6 Kredytowa linia hipoteczna zmienne WIBOR 3M + od 3,50 p.p. 

7 Kredyt inwestycyjny zabezpieczony cesją z umowy dotacji zmienne WIBOR 3M + 3,00 p.p. 

8 Kredyt obrotowy udzielony do 31.08.2021 zmienne 12,00% 

B. 
Kredyty preferencyjne udzielane od 20.03.2019r (oprocentowanie 
ostatecznie określone jest w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu)

  

1 Kredyt preferencyjny z dopłatą do kapitału – symbol MRcsk zmienne WIBOR 3M + marża banku 

2 

Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania: 

symbol RR, Z, PR, zmienne 
0,67 x (WIBOR 3M +  

marża 2,5 p.p.) min. 3,00 % 

symbol K01, K02 (jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% 
powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% 
liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym 
produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk) 

zmienne 0,5% 

symbol K01, K02 (jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% 
powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% 
liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym 
produkcji rolnej nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk) 

zmienne 
(WIBOR 3M+3,5%)-[(WIBOR 

3M+3,5% - 0,5%)/2] 

 
 

Część IV. Stawki procentowe 

Lp. Opis rodzaju stawki oprocentowania
 

Sposób wyliczania stawki oprocentowania 

1 Odsetki ustawowe Stopa referencyjna NBP + 3,5 p.p. 

2 Odsetki ustawowe za opóźnienie Stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p. 

3 
Oprocentowanie przeterminowane (odsetki za opóźnienie, odsetki od 
niedozwolonego salda na rachunku) –  

Dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie 

 


