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Oprocentowanie depozytów i środków na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Ruścu 

I. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (oprocentowanie zmienne) 

Nazwa rachunku OPROCENTOWANIE1 

Rachunek bieżący (SGB Moja Firma, SGB Własny Biznes, SGB Biznes Plus, 

SGB Non Profit) 
0,00 % 

Rachunek bieżący (SGB Agro) 0,00 % 

Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy       
(SGB Impuls, SGB Komfort, SGB Senior, SGB Prestiż) 

0,00 % 

 

II. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych (oprocentowanie zmienne)                    

założone od dnia 08.07.2020 r. 

Nazwa rachunku OPROCENTOWANIE2 

Rachunek Oszczędnościowy (Skarbonka) (WIBID 1M - 1,40 p.p) tj. 4,29 % 

 

III. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych (oprocentowanie zmienne) 

założone od dnia 08.07.2020 r. 

Okres OPROCENTOWANIE2 

Lokata 1 miesięczna (WIBID 1M – 1,15 p.p.) tj. 4,54 % 

Lokata 2 miesięczna (WIBID 1M – 1,10 p.p.) tj. 4,59 % 

Lokata 3 miesięczna (WIBID 1M – 1,05 p.p.) tj. 4,64 % 

Lokata 6 miesięczna (WIBID 1M – 1,00 p.p.) tj. 4,69 % 

Lokata 12 miesięczna  (WIBID 1M – 0,90 p.p.) tj.  4,79 % 

Lokata 24 miesięczna (WIBID 1M – 0,85 p.p.) tj. 4,84 % 

Lokata 36 miesięczna  (WIBID 1M – 0,80 p.p.) tj. 4,89 % 

Lokata 48 miesięczna (WIBID 1M – 0,75 p.p.) tj. 4,94 % 

Lokata 60 miesięczna (WIBID 1M – 0,70 p.p.) tj. 4,99 % 

 

IV. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych – „e-Lokaty”  

(oprocentowanie zmienne)  

założone od dnia 08.07.2020 r. 

Okres OPROCENTOWANIE2 

3 miesiące (WIBID 1M – 1,00 p.p.)  tj. 4,69% 

6 miesięcy (WIBID 1M – 0,95 p.p.)  tj. 4,74 % 

12 miesięcy (WIBID 1M – 0,90 p.p.)  tj. 4,79 % 

 

1 Oprocentowanie aktualne na dzień 1 lipca 2013r. Oprocentowanie zmienne w wysokości określonej decyzją Zarządu Banku Spółdzielczego w Ruścu, 

2 Oprocentowanie aktualne na dzień 1 czerwca 2022 r. Oprocentowanie zmienne stanowiące stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego dzień 

zawarcia lub odnowienia umowy pomniejszoną/powiększoną o stałą wartość p.p. Zmiana oprocentowania następuje co miesiąc (WIBID z ostatniego dnia roboczego przed nowym 

miesiącem); nowa stawka oprocentowania obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 

 WIBID 1M na ostatni dzień roboczy w maju 2022 r. wyniósł: 5,69 % (OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI CZERWIEC 2022 r.) 

 Kapitalizacja odsetek po upływie zadeklarowanego okresu. 

http://www.bsrusiec.pl/

