
WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT WYCOFANYCH Z OFERTY Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM W KASIE STEFCZYKA 

Obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r. (zastępuje wyciąg z 10 marca 2023 r.) 

 

 
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka   W przypadku zerwania lokaty Kasa wypłaca  
Centrala: 81-455 Gdynia, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6    10% odsetek należnych na dany dzień. 
tel. (058) 782 88 88, fax (058) 622 91 45, e-mail: kasa@kasastefczyka.pl    
INFOLINIA: 0 801 600 100, (058) 782 93 00          
www.kasastefczyka.pl 

 

OPROCENTOWANIE LOKAT TERMINOWYCH: 

Oprocentowanie lokat 
terminowych 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku 

3 miesiące 3,50% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,05 p.p.) 

6 miesięcy 3,65% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,20 p.p.) 

12 miesięcy 4,15% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,70 p.p.) 

Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 893 (okres obowiązywania: 05.06.2020 – 10.08.2022) 

OPROCENTOWANIE LOKAT INTERNETOWYCH: 
 

Oprocentowanie e-lokat 
terminowych 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku 

3 miesiące 3,55% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,10 p.p.) 

6 miesięcy 3,70% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,25 p.p.) 

12 miesięcy 4,20% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,75 p.p.) 

Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 894 (okres obowiązywania: 05.06.2020 – 13.06.2022) 
 

Oprocentowanie e-lokat 
terminowych 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku 

3 miesiące 3,50% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,05 p.p.) 

6 miesięcy 3,65% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,20 p.p.) 

12 miesięcy 4,15% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,70 p.p.) 

Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 1053 (okres obowiązywania: 14.06.2022 – 10.08.2022) 
 

Oprocentowanie e-lokat 
terminowych 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku 

3 miesiące 3,50% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,05 p.p.) 

6 miesięcy 3,65% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,20 p.p.) 

12 miesięcy 4,15% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,70 p.p.) 

Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 1118 (okres obowiązywania: 11.08.2022 – 09.03.2023) 

OPROCENTOWANIE LOKAT RENTIERSKICH: 

Oprocentowanie lokat 
rentierskich 

Lokata rentierska – odsetki co kwartał 

Okres lokaty: 
Oprocentowanie zmienne* równe ½ stawki WIBOR 3M powiększonej o wartość stałą.                                                      

Oprocentowanie nominalne w skali roku: 

24 miesięcy 4,45%                                                                (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,00 p.p.) 

36 miesięcy  4,55%                                                                (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,10 p.p.) 

Cel: 831 (okres obowiązywania: 27.09.2019 - 04.06.2020) 

OPROCENTOWANIE LOKAT SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA: 

Oprocentowanie lokat 
systematycznego oszczędzania 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku** 

120 miesięcy 6,20% - 6,25% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 2,75 p.p. - 2,80 p.p.) 

Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 89, 90 (okres obowiązywania: 10.11.2014 - 16.11.2015) 
 

Oprocentowanie lokat 
systematycznego oszczędzania 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku 

120 miesięcy 6,05% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 2,60 p.p.) 
Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 92 (okres obowiązywania: 17.11.2015 - 04.12.2015) 



WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT WYCOFANYCH Z OFERTY Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM W KASIE STEFCZYKA 
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Oprocentowanie lokat 
systematycznego oszczędzania 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku 

120 miesięcy 5,90% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 2,45 p.p.) 

Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 94 (okres obowiązywania: 05.12.2015 - 27.01.2016) 
 

Oprocentowanie lokat 
systematycznego oszczędzania 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku** 

120 miesięcy 5,60% - 5,65% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 2,15 p.p. - 2,20 p.p.) 

Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 95, 96 (okres obowiązywania: 28.01.2016 - 04.10.2016) 
 

Oprocentowanie lokat 
systematycznego oszczędzania 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku** 

60 miesięcy 5,15% - 5,20% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,70 p.p. - 1,75 p.p.) 

120 miesięcy 5,55% - 5,60% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 2,10 p.p. - 2,15 p.p.) 

Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 97, 98 (okres obowiązywania: 05.10.2016 - 08.05.2017) 
 

Oprocentowanie lokat 
systematycznego oszczędzania 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku** 

60 miesięcy 5,15% - 5,20% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,70 p.p. - 1,75 p.p.) 

120 miesięcy 5,55% - 5,60% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 2,10 p.p. - 2,15 p.p.) 

Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 99, 100 (okres obowiązywania: 09.05.2017 - 08.03.2018) 
 

Oprocentowanie lokat 
systematycznego oszczędzania 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku** 

36 miesięcy 4,95% - 5,00% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,50 p.p. - 1,55 p.p.) 

60 miesięcy 5,15% - 5,20% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,70 p.p. - 1,75 p.p.) 

120 miesięcy 5,55% - 5,60% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 2,10 p.p. - 2,15 p.p.) 

Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 101, 102 (okres obowiązywania: 09.03.2018 - 26.09.2019) 
 

Oprocentowanie lokat 
systematycznego oszczędzania 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku 

24 miesiące 4,50% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,05 p.p.) 

36 miesięcy 4,55% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,10 p.p.) 

60 miesięcy 4,70% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,25 p.p.) 

120 miesięcy 5,10% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,65 p.p.) 

Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 103 (okres obowiązywania: 27.09.2019 - 19.03.2020) 
 

Oprocentowanie lokat 
systematycznego oszczędzania 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku 

24 miesiące 4,50% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,05 p.p.) 

36 miesięcy 4,55% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,10 p.p.) 

60 miesięcy 4,65% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,20 p.p.) 

120 miesięcy 4,95% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,50 p.p.) 

Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 104 (okres obowiązywania: 20.03.2020 - 04.06.2020) 
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Oprocentowanie lokat 
systematycznego oszczędzania 

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

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku 

6 miesięcy 3,70% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,25 p.p.) 

12 miesięcy 4,25% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,80 p.p.) 

24 miesiące 4,40% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 0,95 p.p.) 

36 miesięcy 4,50% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,05 p.p.) 

60 miesięcy 4,65% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,20 p.p.) 

120 miesięcy 4,95% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała 1,50 p.p.) 

Kapitalizacja odsetek po upływie okresu umownego. 

Cel: 105 (okres obowiązywania: 05.06.2020 - 13.06.2022) 

 
*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.  
 

**Możliwość podwyższenia oprocentowania minimalnego w ramach przedstawionego w tabeli o 0,05 p.p. dla osób ze stażem 
powyżej 36 miesięcy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


