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Lokata Terminowa

Lokata „Constans” III

Lokata (Rentierska)

o zmiennym oprocentowaniu

o stałym oprocentowaniu

o zmiennym oprocentowaniu

Okres

Oprocentowanie

2 m-ce

1,70-2,00 %

3 m-ce

1,90-2,20 %

6 m-cy

2,00-2,30 %

9 m-cy

2,05-2,35 %

12 m-cy

2,10-2,40 %

18 m-cy

2,30-2,60 %


 Kapitalizacja roczna okresowa

 ze stażem członk.
12 miesięcy +0,10 %

 ze stażem członk. i kwotą minimalną wpłaty

o 24 miesięcy i wpłacie na lokatę kwoty min. 100 000
zł +0,30 %

Okres

Oprocentowanie

Okres

2 m-ce

1,50 - 1,80 %

6 m-cy

1,65-1,95 %

1,70-2,00 %

3 m-ce

1,70 – 2,00 %

9 m-cy

1,95-2,25 %

2,00-2,30 %

6 m-ce

1,90 – 2,20 %

12 m-cy

2,15-2,45 %

2,20-2,50 %

9 m-ce

2,00 – 2,30 %

18 m-cy

2,20-2,50 %

2,30-2,60 %

12 m-cy

2,10 – 2,40 %

24 m-cy

2,30-2,60 %

2,40-2,70 %

18 m-cy

2,20 – 2,50 %

24 m-ce

2,65 – 2,95 %

Odsetki
wypłacane:

miesięcznie

kwartalnie

Możliwość podwyższenia oprocentowania dla
członków SKOK Kujawiak ze stażem członkowskim
o 12 miesięcy +0,10 %

 Możliwość podwyższenia oprocentowania dla
członków SKOK Kujawiak

o

Cennik depozytowy
v. 1
zastępuje ofertę z 09.12.2015 r.

obowiązuje od dnia 05.01.2016 r.

o 24 miesięcy i wpłacie na lokatę kwoty min.
100 000 zł +0,30 %

przy wpłacie na lokatę min. 50 000 +0,15 %

o

przy wpłacie na lokatę min. 100 000 +0,20 %

lokata odnawialna – na warunkach oferty
obowiązującej w dacie odnowienia umowy

Kapitalizacja roczna okresowa
Możliwość podwyższenia oprocentowania dla
członków SKOK Kujawiak

 kwotą minimalną wpłaty
o przy wpłacie na lokatę min. 50 000 +0,15 %
przy wpłacie na lokatę min. 100 000 +0,20 %

 ze stażem członk.



 ze stażem członk. i kwotą minimalną wpłaty

Kapitalizacja odsetek w dniu zakończenia umowy

lokata nieodnawialna -Wypłata lokaty wraz z
odsetkami po zakończonym okresie umownym
następować będzie na konto osobiste w SKOK Kujawiak

o

o

12 miesięcy +0,10 %

24 miesięcy i wpłacie na lokatę kwoty min.
100 000 zł +0,30

 kwotą minimalną wpłaty

 z kwotą minimalną wpłaty
o

Oprocentowanie

Nowy rachunek a’vista
Okres
Bez ograniczeń






o

przy wpłacie na lokatę min. 100 000 +0,20 %

Oprocentowanie zmienne

1,30 %
(0,75 średniej wartości WIBOR 3M
za IV kwartał 2015 roku)

minimalne saldo na koncie 100 zł
Kapitalizacja roczna kalendarzowa
Zmiana oprocentowania raz na kwartał kalendarzowy,
Nowe oprocentowanie obowiązuje z od dnia następnego po
pierwszym dniu roboczym kolejnego kwartału
kalendarzowego

przy wpłacie na lokatę min. 50 000 +0,15 %

lokata odnawialna – na warunkach oferty
obowiązującej w dacie odnowienia umowy
Możliwość wpłaty odsetek na „Korzystny
Rachunek Systematycznego Oszczędzania”

Średnia wartość WIBOR 3M za IV kwartał 2015 r. wynosi 1,73%
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Indywidualne
Konto Spółdzielcze
I.K.S. Standard
(bez funkcji rozliczeniowej)

o zmiennym oprocentowaniu

kapitalizacja roczna





o stałym oprocentowaniu

1 miesiąc
2 miesiące
3 miesiące
4 miesiące
5 miesięcy
6 miesięcy
7 miesięcy
8 miesięcy
9 miesięcy
10 miesięcy
11 miesięcy
12 miesięcy




(

Oprocentowanie
1,10
1,20
1,30
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,40
3,20
3,90

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Umowa zawierana na 12 m-cy z możliwością
przedłużenia na kolejny okres na warunkach
obowiązujących w dniu przedłużenia,
Kapitalizacja odsetek w dniu zakończenia lokaty,
Oprocentowanie dynamiczne rosnące z kolejnym
miesiącem umowy

*) oferta dostępna w wybranych placówkach SKOK

Cennik depozytowy
v. 1
zastępuje ofertę z 09.12.2015 r.

Lokata Powitalna

1,0 %

Lokata „Progres”(*)
Okres

obowiązuje od dnia 05.01.2016 r.

okres

Oprocentowanie

3 m-cy

3,00 %

Pierwsza lokata dla nowych klientów
Maksymalna kwota wpłaty - 20 000 zł
Lokata nieodnawialna

Korzystny Rachunek
systematycznego oszczędzania





Okres

Oprocentowanie

3 m-ce

1,85 %

6 m-cy

2,00 %

9 m-cy

2,50 %

12 -30 m-cy

3,20 %

Kapitalizacja roczna
Oprocentowanie zmienne

Powiązanie rachunku z lokatą rentierską „Korzystna”
w wariancie odsetkowym miesięcznym, umożliwia
powtórne lokowanie odsetek, które mogą zostać
wykorzystane na dowolny cel: wakacje, wymarzony
zakup lub na wkład nowej lokaty.
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