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OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW
Oprocentowanie rachunków
oszczędnościowo – rozliczeniowych
i rachunku bieżącego
Oprocentowanie zmienne w skali roku

Oprocentowanie Lokaty Udziałowej
IKS Zero

IKS Senior
/ IKS Deponent
/IKS na 500

IKS Classic / IKS
Med / IKS VIP / IKS
Udziałowiec

Tandem

IKS Zwykłe
(wycofane)

SKOKKONTO
(wycofane)

0,00%

0,06%

0,07%

0,07%

0,06%

0,07%

Kapitalizacja odsetek - miesięczna

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego „KSO” (Książeczka)
Oprocentowanie zmienne
(w skali roku)

1,38% (oprocentowanie równe 80% stawki WIBOR 3M*)

Minimalna kwota pierwszej wpłaty: 25 PLN
Kapitalizacja odsetek – miesięczna.
*WIBOR 3M to stawka referencyjna dla rachunku ustalona jako średnia wartość stopy referencyjnej WIBOR 3M z ostatniego miesiąca
kalendarzowego poprzedniego kwartału kalendarzowego.

OPROCENTOWANIE LOKAT TERMINOWYCH

Okres lokaty

Oprocentowanie Lokaty odnawialnej na 7 dni
Oprocentowanie stałe (w skali roku)

Okres lokaty:
13 miesięcy

Oprocentowanie stałe (w skali roku)

3,25%
Kwota minimalna: 300 PLN.
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
Warunki założenia Lokaty Udziałowej:
- minimalna wartość posiadanych udziałów ponadobowiązkowych: 500 PLN
- maksymalna kwota jednej lokaty udziałowej lub łączna wartość lokat udziałowych jednego Członka Kasy nie może przekroczyć
dziesięciokrotności posiadanych ponadobowiązkowych udziałów w Kasie
Złożenie dyspozycji wycofania udziałów ponadobowiązkowych o których mowa powyżej, jest równoznacznie z podjęciem lokaty przed terminem.

Cel: 557

Oprocentowanie Lokaty Skokowej
(lokata terminowa na 12 m-cy o stałym, progresywnym oprocentowaniu; opr. w skali roku, obowiązujące w każdym z 12 m-cy)

1 m-c

2 m-c

3 m-c

4 m-c

5 m-c

6 m-c

7 m-c

8 m-c

9 m-c

10 m-c

11 m-c

12 m-c

1,35%

1,35%

1,35%

1,80%

1,80%

1,80%

2,30%

2,30%

2,30%

2,80%

2,80%

2,80%

Cel: 748

Oprocentowanie Lokaty Skokowej Plus

7 dni
1,30%
Kwota minimalna: 300 PLN.
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
Po zakończeniu okresu umownego lokata wraz z odsetkami ulega przedłużeniu na kolejny okres umowny.

(lokata terminowa na 24 m-ce o stałym, progresywnym oprocentowaniu; opr. w skali roku, obowiązujące w każdym z 24 m-cy)

Cel:613

1-3 m-c

4-6 m-c

7-9 m-c

10-12 m-c

13-15 m-c

16-18 m-c

19-21 m-c

22-24 m-c

1,35%

1 ,60%

1,95%

2,35%

2,65%

2,95%

3,15%

3,45%

Cel: 760

Oprocentowanie lokat terminowych
Okres lokaty:

Lokata terminowa z oprocentowaniem
stałym

Lokata terminowa z oprocentowaniem zmiennym
(oprocentowanie zmienne, równe ½ stawki WIBOR
3M powiększonej o wartość stałą**)

Oprocentowanie nominalne w skali roku*

3 miesiące

1,45% -1,60%

6 miesięcy

1,80%-1,95%

12 miesięcy

2,20%-2,35%

24 miesiące

2,50%-2,65%

OPROCENTOWANIE LOKAT INTERNETOWYCH
Oprocentowanie e-Lokaty odnawialnej na 7 dni
Okres lokaty

1,42%-1,57%
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,55p.p.-0,70p.p.)

1,72%-1,87%
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,85p.p.-1,00p.p.)

2,07%-2,22%

Oprocentowanie stałe (w skali roku)

7 dni
1,30%
Lokata dostępna za pośrednictwem serwisu e-skok.
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
Po zakończeniu okresu umownego lokata wraz z odsetkami ulega przedłużeniu na kolejny okres umowny.
Cel: 611

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,20p.p.-1,35p.p.)

-

Kwota minimalna: 300 PLN
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
*Możliwość podwyższenia oprocentowania minimalnego w ramach przedstawionego w tabeli o:
+0,05 p.p. (w przypadku posiadaczy kont IKS Deponent, IKS na 500, IKS Classic, IKS Med, IKS VIP, IKS Udziałowiec):
dla osób, które spełnią łącznie min. 2 z poniższych warunków:
- posiadają staż członkowski pow. 36 m-cy;
- ulokują kwotę min. 500 000 PLN;
- wniosą ponadobowiązkowe udziały o wartości min. 2% wpłacanego depozytu.
+0,10 p.p. (w przypadku posiadaczy kont IKS Classic, IKS Med, IKS VIP, IKS Udziałowiec):
dla osób, które:
- posiadają aktywne konto rozliczeniowe, na które wpływa wynagrodzenie / świadczenie od co najmniej 3 m-cy oraz aktywnie używana jest
od co najmniej 3 m-cy karta VISA (wymóg: min. 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w m-cu).
+0,15 p.p. (w przypadku posiadaczy kont IKS Classic, IKS Med, IKS VIP, IKS Udziałowiec):
dla osób, które:
- posiadają aktywne konto rozliczeniowe, na które wpływa wynagrodzenie / świadczenie od co najmniej 3 m-cy oraz aktywnie używana jest
od co najmniej 3 m-cy karta VISA (wymóg: min. 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w m-cu) oraz spełnią min. 1 z poniższych warunków:
• posiadają staż członkowski pow. 36 m-cy lub
• ulokują kwotę min. 500 000 PLN lub
• wniosą ponadobowiązkowe udziały o wartości min. 2% wpłacanego depozytu.
W przypadku posiadaczy IKS Senior – oprocentowanie minimalne.
**Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym
okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie
wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.

Cel: 433, 434, 435, 436, 738, 739, 740, 741

Oprocentowanie e-lokat

e-Lokata z oprocentowaniem zmiennym
e-Lokata z oprocentowaniem stałym (oprocentowanie zmienne, równe ½ stawki WIBOR
3M powiększonej o wartość stałą**)

Okres lokaty:

3 miesiące

Oprocentowanie nominalne w skali roku*
1,47%-1,52%
1,50%-1,55%

6 miesięcy

1,85%-1,90%

12 miesięcy

2,25%-2,30%

2,12%-2,17%
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,25p.p.-1,30p.p.)

24 miesiące

2,55%-2,60%

-

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,60p.p.-0,65p.p.)

1,77%-1,82%
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,90p.p.-0,95p.p.)

Lokata dostępna za pośrednictwem serwisu e-skok.
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
* Możliwość podwyższenia oprocentowania minimalnego w ramach przedstawionego w tabeli:
+ 0,05 p.p. dla lokat w kwocie min. 500 000 PLN.
**Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego,
powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe
oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o
wartość stałą w całym okresie umownym.

Cel: 429, 430, 742, 743

W przypadku zerwania lokaty SKOK wypłaca
10% odsetek należnych na dany dzień.

W przypadku zerwania lokaty SKOK wypłaca
10% odsetek należnych na dany dzień.
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OPROCENTOWANIE LOKAT RENTIERSKICH
Oprocentowanie lokat
rentierskich

Lokata rentierska – odsetki co miesiąc

Okres lokaty:

12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy

Lokata rentierska – odsetki co kwartał

Oprocentowanie zmienne równe ½ stawki WIBOR 3M powiększonej o wartość stałą, oprocentowanie
nominalne w skali roku*:
2,02%.-2,07%
2,07%-2,12%
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,15p.p.-1,20p.p.)

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,20p.p.-1,25p.p.)

2,17%-2,22%

2,22%-2,27%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,30p.p.-1,35p.p.)

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,35p.p.-1,40p.p.)

2,32%-2,37%

2,37%-2,42%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,45p.p.-1,50p.p.)

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,50p.p.-1,55p.p.)

Kwota minimalna: 300 PLN.
*Możliwość podwyższenia oprocentowania minimalnego w ramach przedstawionego w tabeli o:
+0,05 p.p. dla lokat nie niższych niż 500 000 PLN.
Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego,
powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe
oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o
wartość stałą w całym okresie umownym.

Cel: 744, 745, 746, 747

OPROCENTOWANIE LOKAT SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA
Oprocentowanie lokat systematycznego
oszczędzania
Okres lokaty:
6 miesięcy
12 miesięcy
24 miesięcy
36 miesięcy
60 miesięcy
120 miesięcy

Lokata systematycznego oszczędzania z oprocentowaniem zmiennym
(oprocentowanie zmienne, równe ½ stawki WIBOR 3M powiększonej o wartość stałą**)

Oprocentowanie nominalne (w skali roku)
1,72%-1,77%
2,12%-2,17%
2,27%-2,32%
2,37%-2,42%
2,57%-2,62%
2,97%-3,02%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,85p.p.-0,90p.p.)
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała:1,25p.p.-1,30p.p.)
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,40p.p.-1,45p.p.)
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,50p.p.-1,55p.p.)
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała:1,70p.p.-1,75p.p.)
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała:2,10p.p.-2,15p.p.)

Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
*Możliwość podwyższenia oprocentowania minimalnego w ramach przedstawionego w tabeli o:
+0,05p.p. dla osób ze stażem powyżej 36 miesięcy
**Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość
stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest
równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.

Cel: 97, 98

OPROCENTOWANIE LOKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Oprocentowanie lokat dla
przedsiębiorczych TANDEM
Okres lokaty:

1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie nominalne w skali roku*
1,25%-1,65%
1,35%-1,75%
1,70%- 2,10%
1,65%-2,05%
1,85%-2,25%
1,90%-2,30%

Kwota minimalna: 1 000 PLN.
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
*Możliwość podwyższenia oprocentowania minimalnego w ramach przedstawionego w tabeli.
+0,20 p.p. - w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada rachunek Tandem powyżej 36 m-cy lub ulokuje kwotę minimum 500 000 PLN;
+0,40 p.p.- w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada rachunek Tandem powyżej 36 m-cy oraz ulokuje kwotę minimum 500 000 PLN.

Cel: 128, 129, 130, 124, 125, 127
W katalogu produktów oferowanych przez Kasę Stefczyka pozostają dla lokat terminowych odnawialnych cele: 1 – Lokata Normalna, 2 – Lokata Rentierska – 1, 3 – Lokata Rentierska – 3, 68 –
Lokata Roku BIS, 70 – Lokata dla rodziny, 119 - Lokata Rentierska – 1.
W katalogu produktów oferowanych przez Kasę Stefczyka pozostają dla lokat specjalnych odnawialnych cele: 6 - Spec - Zer Rachunek, 50 – Partner SKOK, 51 – Lokata na Lata, 52 – Lokata na
Lata opr. zm., 53 – Systematyczne Oszczędzanie, 54 – Lokata Systematycznego Oszczędzania, 57 – Partner SKOK opr. zm., 59 – Lokata na Lata 2 opr. zm., 60 – Lokata na Lata 2 opr. st., 61 –
Lokata na Lata 2 opr. st., 62 – „ZYSKOWNA 0.2”, 63 – „DOCHODOWA”, 64 – „DOCHODOWA 0.2

W przypadku zerwania lokaty SKOK wypłaca
10% odsetek należnych na dany dzień.

W przypadku zerwania lokaty SKOK wypłaca
10% odsetek należnych na dany dzień.

