INFORMACJA O OPROCENTOWANIU
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH
W NICOLAUS BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU W ZŁOTYCH
(STAWKI OPROCENTOWANIA W STOSUNKU ROCZNYM)

obowiązuje od 01.08.2022 r.

OFEROWANE PRODUKTY

STOPA ZMIENNA
Produkt

Oprocentowanie

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR)

0,00%

(Kapitalizacja odsetek – kwartalna)

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Nicolaus Junior
(Kapitalizacja odsetek – kwartalna)

Rachunki bieżące i pomocnicze
(Kapitalizacja odsetek – kwartalna)

Wkłady na książeczkach SKO

5,00%*
0,00%
5,00%*

(Kapitalizacja odsetek – miesięczna)

Wkłady oszczędnościowe a’vista
(Kapitalizacja odsetek – roczna)

0,00%

*Oprocentowanie ustalane w oparciu o stopę referencyjną NBP i marżę w wysokości minus 1,50 p.p. Od dnia 08.07.2022 r. decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopa
referencyjna NBP wynosi 6,50% (w przypadku, gdy wynikowa stopa oprocentowania jest ujemna, decyzją Zarządu może być ustalona na poziomie wyższym).

Konto oszczędnościowe
Produkt

Oprocentowanie

Konto oszczędnościowe

5,00%

Kapitalizacja odsetek – miesięczna.
Oprocentowanie ustalane w oparciu o stopę referencyjną NBP i marżę w wysokości minus 1,50 p.p. Od dnia 08.07.2022 r. decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopa
referencyjna NBP wynosi 6,50% (w przypadku, gdy wynikowa stopa oprocentowania jest ujemna, decyzją Zarządu może być ustalona na poziomie wyższym).

Lokaty terminowe
Okres trwania lokaty

Oprocentowanie

12-miesięczny

5,50%

Lokata odnawialna lub nieodnawialna. Kapitalizacja odsetek – na koniec okresu umownego.
Oprocentowanie ustalane w oparciu o stopę referencyjną NBP i marżę w wysokości minus 1,00 p.p.
Od dnia 08.07.2022 r. decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopa referencyjna NBP wynosi 6,50%.
W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym środki są oprocentowane w wysokości połowy oprocentowania rachunków oszczędnościowych
a’vista za okres utrzymania lokaty.

Lokata systematycznego oszczędzania SKARBONKA
Okres trwania lokaty

Oprocentowanie

Plan Roczny

5,75%

Lokata odnawialna. Kapitalizacja odsetek – na koniec okresu umownego.
Oprocentowanie ustalane w oparciu o stopę referencyjną NBP i marżę Banku w wysokości minus 0,75 p.p.
Od dnia 08.07.2022 r. decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopa referencyjna NBP wynosi 6,50%.
W przypadku braku wpłaty w wysokości minimum 50 zł w danym miesiącu kalendarzowym wysokość oprocentowania za ten okres miesięczny wynosi
połowę oprocentowania standardowego określonego dla danego Planu.
W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym, środki są oprocentowane w wysokości połowy oprocentowania rachunków oszczędnościowych
a’vista za okres utrzymania lokaty.

STOPA STAŁA
Lokaty średnioterminowe
Okres trwania lokaty

Oprocentowanie

3-miesięczny

0,00%

6-miesięczny

0,00%

Lokata odnawialna lub nieodnawialna. Kapitalizacja odsetek – na koniec okresu umownego.
W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym środki są oprocentowane w wysokości połowy oprocentowania rachunków oszczędnościowych
a’vista za okres utrzymania lokaty.
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PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY
TWARDA LOKATA
Okres trwania
lokaty
Oprocentowanie
zmienne

1
miesiąc

2
miesiąc

3
miesiąc

4
miesiąc

5
miesiąc

6
miesiąc

7
miesiąc

8
miesiąc

9
miesiąc

10
miesiąc

11
miesiąc

12
miesiąc

0,00%

0,00%

0,00%

0,10%

0,10%

0,10%

0,20%

0,20%

0,20%

0,30%

0,30%

0,30%

Lokata odnawialna. Kapitalizacja odsetek następuje po każdym zakończonym 3 miesięcznym okresie odsetkowym.
Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000,00 zł. Możliwość wnoszenia dopłat do lokaty w dowolnej wysokości, w dowolnym czasie, nieograniczoną ilość razy. W przypadku
dokonania przez Klienta tylko jednej wpłaty (brak dodatkowych dopłat) oraz dotrzymania dwunastomiesięcznego okresu trwania lokaty, Klient otrzyma średnie
oprocentowanie w wysokości 0,15% w skali roku. W przypadku dokonania przez Klienta dopłaty do kwoty lokaty odsetki naliczone zostaną zgodnie z
oprocentowaniem obowiązującym w miesiącu, w którym została dokonana wpłata. Odsetki zostaną naliczone za okres od dnia dokonania wpłaty do zakończenia
danego kwartału i dopisane do salda lokaty.
W przypadku wycofania środków z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, odsetki naliczone są w następujący sposób:
▪ w pełnej wysokości za dotrzymane, pełne 3 miesięczne okresy odsetkowe,
▪ w wysokości 0,00% w skali roku za wszystkie dni kolejnego rozpoczętego, lecz nie w pełni dotrzymanego 3 miesięcznego okresu odsetkowego.

Lokaty krótkoterminowe i średnioterminowe
Okres trwania lokaty

Oprocentowanie

7-dniowy

0,00%

Lokata odnawialna lub nieodnawialna. Kapitalizacja odsetek – na koniec okresu umownego. Stała stopa oprocentowania.
W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym środki są oprocentowane w wysokości połowy oprocentowania rachunków oszczędnościowych
a’vista za okres utrzymania lokaty.

Lokaty terminowe (zakładane do 30.04.2022 r.)
Okres trwania lokaty

Oprocentowanie

12-miesięczny

6,75%

Lokata odnawialna lub nieodnawialna. Kapitalizacja odsetek – na koniec okresu umownego.
Oprocentowanie ustalane w oparciu o stopę referencyjną NBP i marżę w wysokości plus 0,25 p.p.
Od dnia 08.07.2022 r. decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopa referencyjna NBP wynosi 6,50%.
W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym środki są oprocentowane w wysokości połowy oprocentowania rachunków oszczędnościowych
a’vista za okres utrzymania lokaty.

Lokaty terminowe
Okres trwania lokaty

Oprocentowanie

24-miesięczny

6,75%

Lokata odnawialna lub nieodnawialna. Kapitalizacja odsetek – na koniec okresu umownego.
Od dnia 08.07.2022 r. decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopa referencyjna NBP wynosi 6,50%.
W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym środki są oprocentowane w wysokości połowy oprocentowania rachunków oszczędnościowych
a’vista za okres utrzymania lokaty. Oprocentowanie ustalane w oparciu o stopę referencyjną NBP i marżę w wysokości plus 0,25 p.p.

Lokata systematycznego oszczędzania SKARBONKA (zakładana od 12.08.2019 r. do 30.04.2022 r.)
Okres trwania lokaty

Oprocentowanie

Plan Roczny

6,75%

Lokata odnawialna. Kapitalizacja odsetek – na koniec okresu umownego.
Oprocentowanie ustalane w oparciu o stopę referencyjną NBP i marżę Banku w wysokości plus 0,25 p.p.
Od dnia 08.07.2022 r. decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopa referencyjna NBP wynosi 6,50%.
W przypadku braku wpłaty w wysokości minimum 50 zł w danym miesiącu kalendarzowym wysokość oprocentowania za ten okres miesięczny wynosi
połowę oprocentowania standardowego określonego dla danego Planu.
W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym, środki są oprocentowane w wysokości połowy oprocentowania rachunków oszczędnościowych
a’vista za okres utrzymania lokaty.

Lokata systematycznego oszczędzania SKARBONKA (zakładana od 14.06.2013 r. do 11.08.2019 r.)
Okres trwania lokaty

Oprocentowanie

Plan Trzyletni

6,95%

Lokata nieodnawialna. Kapitalizacja odsetek – na koniec okresu umownego.
Oprocentowanie ustalane w oparciu o stopę referencyjną NBP i marżę Banku w wysokości plus 0,45 p.p.
Od dnia 08.07.2022 r. decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopa referencyjna NBP wynosi 6,50%.
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W przypadku braku wpłaty w wysokości minimum 100 zł w danym miesiącu kalendarzowym wysokość oprocentowania za ten okres miesięczny wynosi
połowę oprocentowania standardowego określonego dla danego Planu.
W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym, środki są oprocentowane w wysokości połowy oprocentowania rachunków oszczędnościowych
a’vista za okres utrzymania lokaty.

Konto oszczędnościowe (zakładane do 30.04.2022 r.)
Produkt

Oprocentowanie

Konto oszczędnościowe

6,15%

Kapitalizacja odsetek – miesięczna.
Oprocentowanie ustalane w oparciu o stopę referencyjną NBP i marżę w wysokości minus 0,35 p.p. Od dnia 08.07.2022 r. decyzją Rady Polityki Pieniężnej stopa
referencyjna NBP wynosi 6,50% (w przypadku, gdy wynikowa stopa oprocentowania jest ujemna, decyzją Zarządu może być ustalona na poziomie wyższym).

Inne rachunki i wkłady
Produkt

Oprocentowanie

Rachunku „IKE” (wg zmiennej stopy)

WIBID 12M

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych

Wg odrębnych zasad PKO BP

Kapitalizacja odsetek – roczna.
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