Bank Spółdzielczy
w Golubiu-Dobrzyniu

Golub-Dobrzyń, dnia 28.05.2020 r.

Uchwała Nr 27/2020
Zarządu Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu
z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych, lokat i środków na rachunkach
bankowych bieżących i pomocniczych.
§1
Na podstawie § 33 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu ustala się
oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w GolubiuDobrzyniu. Środki oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez
Zarząd.
Ustala się następujące oprocentowanie w stosunku rocznym:
1. Wkłady płatne na każde żądanie ................................................................ 0,00 %
2. Wkłady na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych........................ 0,00 %
a) środki na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych
pakiet „konto za 1 zł”…………………………………………………….0,00 %
b) środki na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych
pakiet „KONTO TAK !”…………………………………………………0,00 %
c) środki na podstawowym rachunku płatniczym (PRP)………………… 0,00 %
3. Środki na rachunkach bieżących* i pomocniczych..................................... 0,00 %
a) środki na rachunkach VAT………………………………………………0,00 %
4. Wkłady i lokaty 1-miesięczne .................................................................... 0,03 %
5. Wkłady i lokaty 2-miesięczne .................................................................... 0,03 %
6. Wkłady i lokaty 3-miesięczne .................................................................... 0,05 %
7. Wkłady i lokaty 6-miesięczne ................................................................... 0,08 %
8. Wkłady i lokaty 9-miesięczne .................................................................... 0,08 %
9. Wkłady i lokaty 12-miesięczne .................................................................. 0,10 %
10. Wkłady i lokaty 24 miesięczne .................................................................. 0,13 %
11. Wkłady i lokaty 36 miesięczne .................................................................. 0,15 %
12. Wkłady na budownictwo mieszkaniowe ................................................... 0,05 %

13. Wkłady na rachunkach oszczędnościowych:
 do kwoty 199 999,99 zł ………………………………………………. 0,01 %
 w kwocie od 200 000,00 zł..……..………………….………………… 0,03 %
* - środki zablokowane bez oprocentowania
§2
1. Zarząd Banku Spółdzielczego na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej
może ustalić oprocentowanie wyższe od przewidzianego w uchwale.
2. Wyższe oprocentowanie ustala się w drodze indywidualnych negocjacji z klientem, biorąc
pod uwagę łączną kwotę posiadanych przez wkładcę depozytów oraz wysokość
oprocentowania oferowanego przez banki konkurencyjne.
§3
Zasady naliczania i pobierania odsetek od środków pieniężnych gromadzonych w Banku
określają odrębne przepisy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 03.08.2020 roku z wyłączeniem:
 nowo zakładanych wkładów płatnych na każde żądanie, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych (ror, „konto TAK”, PRP), rachunków bieżących i pomocniczych,
rachunków oszczędnościowych oraz lokat terminowych, dla których wchodzi w życie z
dniem 08.06.2020 roku.
Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr 20/2020 Zarządu Banku
Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 31.03.2020 r.
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