
UCHWAŁA Nr 293/XII/2021 
Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu 

z dnia 8 grudnia 2021 roku.

w sprawie: ustalenia oprocentowania depozytów w PBS w Gostyniu

Na podstawie § 28 i 33 Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, Zarząd Banku uchwala 
co następuje:

§1
Zarząd PBS w Gostyniu w związku ze zmianą podstawowych stóp referencyjnych NBP oraz stóp 
rynkowych WIBOR, WIBID od dnia 09 grudnia 2021 roku wprowadza n/w tabelę oprocentowania 
zgromadzonych depozytów:_____________________________ ____________________________________

!P -___ R odzaj d epozytu O p rocen tow an ie U w agi
1. W kłady a ’vista otwarte do 10.10.2014 r. 0,23 %
2. W kłady a ’vista otwarte od 13.10.2014 r. 0,128 stopy redyskonta NBP

3. Rachunki bieżące dla firm 0,00 %
4. Rachunki bieżące „ Wiele za niewiele" 0,00 %

5. Rachunki bieżące rolników 0,00 %
6. Rachunki „Konta osobiste -  ROR” zakładane od 15.10.2012 r. 0,128 stopy redyskonta NBP

7. Rachunki K onta osobiste ROR: „ Wygodne Konto 
„ Wygodne Konto PLUS”„ROR Plus „ROR Senior 
Plus „ Podstawowy Rachunek płatniczy ”

0,00 %

8. Rachunki walutowe oszczędnościowe i bieżące 0,00 %
9. W kłady m ieszkaniowe i budowlane 0 ,1 7 %
10. IKK Stopa bazowa

do 12 miesięcy 0,8350 do stopy bazowej Średnia arytmetyczna

od 13 miesięcy do 24 miesięcy 0,8600 do stopy bazowej WIBID 12 M z dni

od 25 miesięcy do 60 miesięcy 0,8850 do stopy bazowej roboczych (maj,

Prowadzone powyżej 50 miesięcy 0,9100 do stopy bazowej czerwiec, lipiec)

11. L okaty term in ow e oszczęd n ośc iow e i lokaty  

term in ow e (zak ładan e od  01 .11 .2021)
*)

Oprocentowanie ustalone do stawki rynkowej WIBID **)
1 miesięczne 0,60 x stopy WIBID IM

3 miesięczne 0,65 x stopy WIBID 3M

6 miesięczne 0,75 x stopy WIBID 3M

12 miesięczne 0,82 x stopy WIBID 3M

24 miesięczne 0,95 x stopy WIBID 3M

36 miesięczne 0,98 x stopy WIBID 3M

12. L ok aty  term in ow e in tern etow e (d la  P osiad aczy  usługi 

eB ank N et) zak ład ane od 30 .05 .2020
3 miesięczna nieodnawialna 0,30 stopy redyskonta NBP

9 miesięczna nieodnawialna 0,40 stopy redyskonta NBP

**) -  WIBID (Warsaw Interbank Bid Ratę) -  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 
1100 .WIBID IW -  stopa WIBID na okres 1 tygodnia; WIBID IM -  stopa WIBID na okres 1 miesiąca; WIBID 3M -  stopa WIBID na okres 
3 miesięcy.

§ 2
1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 9.12.2021 r.
2. Traci moc Uchwała Zarządu Nr 242/XI/2021.
3. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Głównemu Księgowemu.
4. Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały sprawuje Wiceprezes Zarządu ds. Fin-Księg.

§ 3  _  _____
Za przyjęciem powyższej uchwały oddano : ...>?........głosów za ,...............głosów przeciw...............
wstrzymało się.

Gostyń dnia 8 grudnia 2021 r.

Otrzymują:
Dyr. Oddziałów i Filii 
Główny Księgowy 
St. ds. zgodn i k.w.

Zarząd

jwiatowy Bank Spółdzielcz 
Gostyniu


