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Skawina 9 kwietnia 2020 r. 

Szanowni Państwo, 
 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie niniejszym zawiadamia, że w związku z dwukrotną 

obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniach 17 marca 2020 r. i 8 kwietnia 

2020 r., podjął decyzję o obniżeniu obowiązującego w Banku oprocentowania depozytów i zmianie 

Tabeli oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Skawinie.  

Z dniem 15 czerwca 2020 r. obniżeniu ulegnie oprocentowanie następujących rachunków: 

1. ROR STUDENT i JUNIOR EXSTRA z 0,25%  do 0,00%; 

2. Rachunek oszczędnościowy EFEKT z 0,75% do 0,20%; 

3. Rachunki książeczek dla dzieci i młodzieży z 0,25% do 0,00% 

4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych odnawialnych (otwarte przed 01.06.2013 r. ) 

 1 – miesięczne z 0,31 % do 0,10% 

 2-miesięczne z 0,41% do 0,10% 

 3-miesięczne z 1,00% do 0,30% 

 4-miesięczne z 1,00% do 0,30% 

 6-miesięczne z 1,10% do 0,40%; 

 12-miesięczne z 1,05% do 0,35% 

 24-miesięczne z 1,10% do 0,40% 

 36-miesięczne z 1,10% do 0,40% 

Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, tj. do dnia  

14 czerwca 2020 r. włącznie : 

1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
2) zgłosić sprzeciw wobec wprowadzanych zmian nie wypowiadając Umowy. W takim przypadku 

Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. 
 
Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.  

 

Informujemy ponadto, że z dniem 17 kwietnia 2020 r. zmianie ulegnie Tabela 

oprocentowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Skawinie w zakresie oprocentowania 

terminowych lokat oszczędnościowych nieodnawialnych, zakładanych od tego dnia. Wycofane  

z oferty Banku zostaną lokaty 1 miesięczne, natomiast oprocentowanie pozostałych lokat będzie 

kształtowało się następująco: 

 lokaty 3-miesięczne - 0,30% w stosunku rocznym; 

 lokaty 6-miesięczne - 0,50% w stosunku rocznym; 

 lokaty 12-miesięczne - 0,70% w stosunku rocznym; 

Pełna informacja o wysokości obowiązującego oprocentowania dostępna jest w placówkach Banku 
oraz na stronie internetowej www.bs-skawina.com.pl. 

Z wyrazami szacunku 

 Zarząd Banku Spółdzielczego  
          w Skawinie 

Nr KRS 0000139487  

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia 

NIP: 675-100-28-99 
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