
Zarząd PBS w Gostyniu w związku ze zmianą podstawowych stóp referencyjnych NBP oraz stóp rynkowych 

WIBOR, WIBID od dnia 29 maja 2020 roku wprowadza n/w tabelę oprocentowania zgromadzonych 

depozytów wycofanych z oferty Banku: 
Lp. Rodzaj depozytu Oprocentowanie Uwagi 

1. Lokaty terminowe oszczędnościowe i lokaty 

terminowe 

 *) 

a) Oprocentowanie ustalone do stawki rynkowej WIBID **)   

 12 miesięczne 1,03 x stopy WIBID 3M Wycofana z oferty z dniem 

01.11.2018 r. 

 24 miesięczne 1,08 x stopy WIBID 3M Wycofana z oferty z dniem 

01.11.2018 r. 
 36 miesięczne 1,11 x stopy WIBID 3M Wycofana z oferty z dniem 

01.11.2018 r. 
b) Oprocentowanie ustalone wg decyzji Zarządu Banku  *) 

   3 dniowe 0,00 % Wycofana z oferty z dniem 

13.10.2014 r. 

   4 dniowe  0,00 %  Wycofana z oferty z dniem 

13.10.2014 r. 

   1 tygodniowe  0,00 %  Wycofana z oferty z dniem 

13.10.2014 r. 

   1 miesięczne  0,01 % Wycofana z oferty z dniem 

13.10.2014 r. 

   2 miesięczne  0,01 % Wycofana z oferty z dniem 

13.10.2014 r. 

   3 miesięczne  0,02 % Wycofana z oferty z dniem 

13.10.2014 r. 

   4 miesięczne  0,02 % Wycofana z oferty z dniem 

13.10.2014 r. 

   5 miesięczne                                        0,02 % Wycofana z oferty z dniem 

13.10.2014 r. 

   6 miesięczne  0,03 % Wycofana z oferty z dniem 

13.10.2014 r. 

   9 miesięczne  0,04 % Wycofana z oferty z dniem 

13.10.2014 r. 

 12 miesięczne  0,05 %    Wycofana z oferty z dniem 

13.10.2014 r. 

 24 miesięczne  0,06 % Wycofana z oferty z dniem 

13.10.2014 r. 

 36 miesięczne  0,06 % Wycofana z oferty z dniem 

13.10.2014 r. 

2. Lokaty SGB  
 

 

 LOKATA SGB LATO 2019 

( zakładana od 15.07.2019 do 27.09.2019) nieodnawialna 
0,54 x stopa WIBID 3M 

Koniec promocji 

 

LOKATA SGB JESIEN 2019                                                      

(zakładana od 07.10.2019 do 31.12.2019) nieodnawialna 
0,54 x stopa WIBID 3M 

Koniec promocji 

 

LOKATA SGB ZIMA 2020                                              

(zakładana od 20.01.2020 do 31.03.2020) nieodnawialna 
0,54 x stopa WIBID 3M 

Koniec promocji 

3. Lokaty terminowe internetowe (dla Posiadaczy usługi 

eBankNet) udzielane do 29.05.2020 

  

    3 miesięczna nieodnawialna 0,60 stopy redyskonta NBP Wycofano z oferty 

    9 miesięczna nieodnawialna  0,65 stopy redyskonta NBP Wycofano z oferty 

 LOKATA SGB LATO 2019 

( zakładana od 15.07.2019 do 27.09.2019) nieodnawialna 
0,47 stopy redyskonta NBP 

Koniec promocji 

 LOKATA SGB JESIEN 2019                                                      

(zakładana od 07.10.2019 do 31.12.2019) nieodnawialna 
0,47 stopy redyskonta NBP 

Koniec promocji 

 LOKATA SGB ZIMA 2020                                              

(zakładana od 20.01.2020 do 31.03.2020) nieodnawialna 
0,47 stopy redyskonta NBP 

Koniec promocji 

4. Lokaty terminowe rentierskie 
  

   2  letnie  Rentier plus  0,06 % Wycofana z oferty 

   5  letnie  Rentier plus  0,06 % Wycofana z oferty 

 10  letnie  Rentier plus  0,06 % Wycofana z oferty 

*) – Dla lokat negocjowanych zawartych do dnia 22.11.2013 r. obowiązują zapisy określone w umowach do czasu ich 

wygaśnięcia, przy czym wartość oprocentowania stopy bazowej ulega obniżeniu w poszczególnych przedziałach czasowych 

do wielkości jak w pkt 1 b) i 4. powyższej tabeli.  
**) – WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – wyrażona w stosunku rocznym stopa procentowa, jaką banki na międzybankowym rynku 

pieniężnym są skłonne zapłacić za środki przyjęte w depozyt na dany okres od innych banków; publikowana w systemie Reuters o godzinie 
11 00 .WIBID 1W – stopa WIBID na okres 1 tygodnia; WIBID 1M – stopa WIBID na okres 1 miesiąca; WIBID 3M – stopa WIBID na okres 

3 miesięcy. 


