WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT W KASIE CENTRUM
Obowiązuje od 27 maja 2019 r. (zastępuje wyciąg z 01 kwietnia 2019 r.)

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW:
Oprocentowanie
rachunków
oszczędnościowo –
rozliczeniowych
i rachunku bieżącego

Rachunek
płatniczy
IKS NEO

Oprocentowanie
zmienne
0%
(w skali roku)
Kapitalizacja odsetek - miesięczna

Podstawowy
rachunek
płatniczy

Rachunek
płatniczy
IKS

Rachunek
płatniczy
Tandem

0%

0%

0%

IKS Zero /
IKS Deponent /
IKS Aktywny / ROR/IKS
IKS Senior /
IKS eXpress /
Plus*
IKS Classic /
IKS Zwykły (wycofany)
IKS MED
(wycofane)
(wycofane)

0%

0%

0,1%

RSO
Książeczka
(wycofany)

1,30%

* Dotyczy kont wycofanych z oferty: ROR Premium/ROR Senior/ROR Standard/e-SKOK ROR/IKS Plus Classic

OPROCENTOWANIE PROMOCYJNYCH LOKAT TERMINOWYCH:
Oprocentowanie lokat
Lokata terminowa
terminowych*
o oprocentowaniu stałym
Okres lokaty:

Lokata terminowa
o oprocentowaniu zmiennym**

Oprocentowanie nominalne w skali roku*

1,30% – 1,50%

3 - 5 miesięcy

1,30% – 1,50%

6 - 11 miesięcy

1,50% – 1,70%

12 miesięcy

1,70% – 1,90%

13 - 23 miesiące

-

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,94 p.p. – 1,14 p.p.)

24 - 36 miesięcy

-

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,14 p.p. – 1,34 p.p.)

37 - 60 miesięcy

-

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,34 p.p. – 1,54 p.p.)

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,44 p.p. – 0,64 p.p.)

1,50% – 1,70%
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,64 p.p. – 0,84 p.p.)

1,70% – 1,90%
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,84 p.p. – 1,04 p.p.)

1,80% – 2,00%
2,00% – 2,20%
2,20% – 2,40%

Kwota minimalna: 300 PLN
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+).
*Podwyższenie oprocentowania minimalnego następuje w ramach przedstawionych w tabeli o:
+0,05% - dla osób, które wykupią jeden dodatkowy udział.
+0,10% - dla osób, które wykupią dwa dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy.
+0,15% - dla osób, które wykupią trzy dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy i wykupią jeden dodatkowy udział.
+0,20% - dla osób, które wykupią cztery dodatkowe udziały lub posiadają staż członkowski min. 36 m-cy i wykupią dwa dodatkowe udziały.
** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału
kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.
Obowiązkowy system gwarantowania nie obejmuje środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich (art. 17 punkt 2 Ustawy
z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).
Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy (par. 13 Statutu SKOK Centrum).
Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność
członków za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów (par. 59 Statutu SKOK Centrum).
Cel: 237, 238

OPROCENTOWANIE LOKATY TERMINOWEJ DLA NOWYCH ŚRODKÓW
Oprocentowanie lokat
Lokata terminowa
terminowych
o oprocentowaniu stałym
Okres lokaty:

4 miesiące

Lokata terminowa
o oprocentowaniu zmiennym**

Oprocentowanie nominalne w skali roku

2,40%

2,40%
(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,54 p.p.)

Kwota minimalna: 300 PLN
Kwota maksymalna: 30.000 PLN
Nowe środki – środki stanowiące nadwyżkę nad saldem środków Członka zgromadzonych na dzień 30.04.2019 r. (saldo - suma środków
zgromadzonych przez Członka Kasy na prowadzonych przez Kasę Centrum rachunkach płatniczych, rachunku a’vista – RSO „Książeczka”, lokatach).
Maksymalne saldo lokat „dla nowych środków”, które może posiadać w danym czasie Członek wynosi 30.000 PLN.
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+).
Cel: 258, 259

Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego I kwartału kalendarzowego 2019 roku wynosiła 1,72%.
Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10.06.2016 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Centrum
Centrala: Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 16A.
INFOLINIA: 801 600 300
www.kasacentrum.pl

W przypadku zerwania lokat przed terminem, SKOK nie wypłaca odsetek.

WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT W KASIE CENTRUM
Obowiązuje od 27 maja 2019 r. (zastępuje wyciąg z 01 kwietnia 2019 r.)

OPROCENTOWANIE STANDARDOWYCH LOKAT TERMINOWYCH:
Oprocentowanie lokat
Lokata terminowa
terminowych
o oprocentowaniu stałym
Okres lokaty:

Lokata terminowa
o oprocentowaniu zmiennym**

Oprocentowanie nominalne w skali roku

1 – 2 miesiące

1,00%

3 - 5 miesięcy

1,10%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,24 p.p.)

6 - 11 miesięcy

1,20%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,34p.p.)

12 miesięcy

1,30%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,44 p.p.)

1,10%
1,20%
1,30%

Kwota minimalna: 300 PLN
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+).
** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe
oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o
wartość stałą w całym okresie umownym.
Cel: 239, 251

OPROCENTOWANIE LOKATY TERMINOWEJ DLA NOWYCH CZŁONKÓW:
Oprocentowanie lokat
Lokata terminowa
terminowych
o oprocentowaniu stałym
Okres lokaty:

3 miesiące

Lokata terminowa
o oprocentowaniu zmiennym**

Oprocentowanie nominalne w skali roku

4,00%

-

Kwota minimalna: 300 PLN
Kwota maksymalna: 20.000 PLN
Nowy Członek – osoba przystępująca do Kasy od dnia 01 marca 2019 r.
Możliwość założenia lokaty w okresie 30 dni od dnia przystąpienia do Kasy Centrum.
Maksymalna ilość lokat, które może posiadać Członek Kasy: jedna.
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+).
Cel: 256

OPROCENTOWANIE PROMOCYJNYCH LOKAT INTERNETOWYCH:
Lokata terminowa
Oprocentowanie e-lokat
o oprocentowaniu stałym
Okres lokaty:

Lokata terminowa
o oprocentowaniu zmiennym**

Oprocentowanie nominalne w skali roku:

1,65%

3 - 5 miesięcy

1,65%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,79 p.p.)

6 - 11 miesięcy

1,85%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,99 p.p.)

12 miesięcy

2,05%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,19 p.p.)

13 - 23 miesiące

-

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,29 p.p.)

24 – 36 miesięcy

-

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,49 p.p.)

37 – 60 miesięcy

-

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,69 p.p.)

1,85%
2,05%
2,15%
2,35%
2,55%

Lokata dostępna za pośrednictwem serwisu e-skok.
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+).
** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału
kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.
Cel: 246, 257

Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego I kwartału kalendarzowego 2019 roku wynosiła 1,72%.
Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10.06.2016 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Centrum
Centrala: Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 16A.
INFOLINIA: 801 600 300
www.kasacentrum.pl

W przypadku zerwania lokat przed terminem, SKOK nie wypłaca odsetek.

WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT W KASIE CENTRUM
Obowiązuje od 27 maja 2019 r. (zastępuje wyciąg z 01 kwietnia 2019 r.)

OPROCENTOWANIE LOKATY TERMINOWEJ VIP:
Oprocentowanie lokat
Lokata terminowa
terminowych
o oprocentowaniu stałym
Okres lokaty:

Lokata terminowa
o oprocentowaniu zmiennym**

Oprocentowanie nominalne w skali roku

13 miesięcy

2,00%

-

Oferta skierowana jest do Członków SKOK, którzy posiadają lokatę terminową w Kasie o umownym terminie zapadalności, który przypada w
miesiącach marzec 2019 r. - lipiec 2019 r.
Kwota minimalna: 30.000 PLN
Kwota maksymalna : 50.000 PLN
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
Maksymalna ilość lokat, które może posiadać Członek Kasy: jedna.
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+).
** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału
kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.
Cel: 243

OPROCENTOWANIE PROMOCYJNYCH LOKAT RENTIERSKICH:
RENTIERSKA nieodnawialna o
Oprocentowanie
oprocentowaniu zmiennym** z wypłatą
lokat rentierskich
odsetek co 1 miesiąc
Okres lokaty:

RENTIERSKA nieodnawialna o
oprocentowaniu zmiennym** z wypłatą
odsetek co 3 miesiące

Oprocentowanie nominalne w skali roku:

12 miesięcy

2,15%

2,20%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,29 p.p.)

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,34 p.p.)

24 miesiące

2,25%

2,30%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,39 p.p.)

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,44 p.p.)

36 miesięcy

2,45%

2,50%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,59 p.p.)

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,64 p.p.)

60 miesięcy

2,55%

2,60%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,69 p.p.)

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,74 p.p.)

Kwota minimalna: 300 PLN.
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+).
** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału
kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.
Cel: 244, 245

OPROCENTOWANIE STANDARDOWYCH LOKAT RENTIERSKICH:
RENTIERSKA nieodnawialna o
Oprocentowanie
oprocentowaniu zmiennym** z wypłatą
lokat rentierskich
odsetek co 1 miesiąc
Okres lokaty:

RENTIERSKA nieodnawialna o
oprocentowaniu zmiennym** z wypłatą
odsetek co 3 miesiące

Oprocentowanie nominalne w skali roku:

12 - 60 miesięcy

1,35%

1,40%

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,49 p.p.)

(1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 0,54 p.p.)

Kwota minimalna: 300 PLN.
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+).
** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Nowe
oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, powiększonej o
wartość stałą w całym okresie umownym.
Cel: 252, 253

Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego I kwartału kalendarzowego 2019 roku wynosiła 1,72%.
Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10.06.2016 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Centrum
Centrala: Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 16A.
INFOLINIA: 801 600 300
www.kasacentrum.pl

W przypadku zerwania lokat przed terminem, SKOK nie wypłaca odsetek.

WYCIĄG Z CENNIKA LOKAT W KASIE CENTRUM
Obowiązuje od 27 maja 2019 r. (zastępuje wyciąg z 01 kwietnia 2019 r.)

OPROCENTOWANIE LOKAT SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA
Oprocentowanie lokat systematycznego oszczędzania
Okres lokaty:

Oprocentowanie zmienne**, oprocentowanie nominalne w skali roku:

6 miesięcy
12 miesięcy
18 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy

2,00% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,14 p.p.)
2,20% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,34 p.p.)
2,30% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,44 p.p.)
2,40% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,54 p.p.)
2,50% (1/2 stawki WIBOR 3M + stała: 1,64 p.p.)

Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.
Po upływie okresu umownego lokata nie podlega odnowieniu (środki automatycznie księgowane są na rachunku ROR/IKS+).
** Oprocentowanie zmienne jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym w wysokości zgodnej z tabelą powyżej.
Oprocentowanie lokaty ulega zmianie raz na kwartał kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału
kalendarzowego. Nowe oprocentowanie jest równe połowie wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału
kalendarzowego, powiększonej o wartość stałą w całym okresie umownym.
Cel: 63

Wartość wskaźnika WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego I kwartału kalendarzowego 2019 roku wynosiła 1,72%.
Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10.06.2016 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Centrum
Centrala: Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 16A.
INFOLINIA: 801 600 300
www.kasacentrum.pl

W przypadku zerwania lokat przed terminem, SKOK nie wypłaca odsetek.

