
Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
3 miesiące 1,60%

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
6 miesięcy 1,60%

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
9 miesięcy 1,60%

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
4 miesiące 1,20%

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
12 miesięcy 1,60%

EKOLOKATA EUROZYSKOWNA  (dla umów zawartych do dnia  08.08.2017  r.)

Okres
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
24 miesiące
36 miesiecy

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 28/2018 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 15.02.2018 r.

TABELA OPROCENTOWANIA LOKAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCOFANYCH Z OFERTY 
(obowiązuje od 19 lipca 2019 r.)

1,05% - dla Nowych środków
1,20% - dla Nowych środków

EKOLOKATA SUPERPROCENTUJĄCA W PLN (dla umów zawartych do dnia  12.11.2017 r.)

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata SUPERprocentująca".
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku, za pośrednictem Usługi TeleBOŚ, za pośrednictwem Call Center oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

EKOLOKATA WYSOKO PROCENTUJĄCA W PLN (dla umów zawartych do dnia 12.11.2017 r.)

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata  Wysoko Procentująca".
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku, za pośrednictem Usługi TeleBOŚ, za pośrednictwem Call Center oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata EUROzyskowna".
2) W przypadku niespełnienia warunku Nowych środków Bank zakłada lokatę na warunkach obowiązujących dla EKOlokaty w EUR. W przypadku lokat na 24 i 36 miesięcy Bank zakłada lokatę na oprocentowanie jak dla 12-miesiecznej 
EKOlokaty w EUR.
3) Minimalna kwota lokaty wynosi 10.000 EUR
4) Lokata jest nieodnawialna.   
5) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota : 
      a) 3-miesiecznej, 6-miesięcznej oraz 12-miesiecznej lokaty jest nieoprocentowana,
      b) 24-miesiecznej lokaty:
          - nie podlega oprocentowaniu, jeśli naruszenie warunków prowadzenia lokaty nastąpiło w pierwszym roku trwania lokaty,
          - podlega oprocentowaniu w wysokości 0,80%, jeśli naruszenie warunków prowadzenia lokaty nastąpiło w drugim roku trwania lokaty, dla umów zawartych do dnia 09.05.2017r.
          - podlega oprocentowaniu w wysokości 0,50%, jeśli naruszenie warunków prowadzenia lokaty nastąpiło w drugim roku trwania lokaty, dla umów zawartych od dnia 10.05.2017r.
      b) 36-miesiecznej lokaty:
          - nie podlega oprocentowaniu, jeśli naruszenie warunków prowadzenia lokaty nastąpiło w pierwszym roku trwania lokaty,
          - podlega oprocentowaniu w wysokości 0,80%, jeśli naruszenie warunków prowadzenia lokaty nastąpiło w drugim roku trwania lokaty, dla umów zawartych do dnia 09.05.2017r.
          - podlega oprocentowaniu w wysokości 0,50%, jeśli naruszenie warunków prowadzenia lokaty nastąpiło w drugim roku trwania lokaty, dla umów zawartych od dnia 10.05.2017r.
          - podlega oprocentowaniu w wysokości 0,70%, jeśli naruszenie warunków prowadzenia lokaty nastąpiło w trzecim roku trwania lokaty,
6) Lokata w EUR otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony Internetowej Banku, za pośrednictem Call Center , za pośrednicterm Usługi TeleBOŚoraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank 24

Oprocentowanie w pierwszym okresie trwania lokaty
0,60% - dla Nowych środków
0,80% - dla Nowych środków

EKOLOKATA KORZYSTNA W PLN (dla umów zawartych do dnia 12.11.2017 r.)

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata  Korzystna".
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku, za pośrednictem Usługi TeleBOŚ, za pośrednictwem Call Center oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

1,30% - dla Nowych środków

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie Promocji "EKOlokata Rzetelna w PLN (Edycja I)" oraz w Regulaminie  Promocji "EKOlokata Rzetelna w PLN (Edycja II)"
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł., maksymalna kwota lokaty-bez ograniczenia.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje utratę odsetek w pełnej wysokości.
5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictem Usługi TeleBOŚ,  oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

EKOLOKATA RZETELNA (Edycja I) i (Edycja II) W PLN 

EKOLOKATA Z BONUSEM W PLN (dla umów zawartych do dnia 12.11.2017 r.)

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata  z Bonusem".
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku, za pośrednictem Usługi TeleBOŚ, za pośrednictwem Call Center oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.



Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
25 miesięcy 1,70%

e-LOKATA W PLN (dla umów zawartych do dnia 20.01.2016r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
1 miesiąc 0,50%
3 miesiące 0,50%
6 miesięcy 0,50%
12 miesięcy 0,50%

EKOLOKATA 4-MIESIĘCZNA W PLN (dla umów zawartych do dnia 20.01.2016r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
4 miesiące 0,50%

Okres Oprocentowanie dla lokat 
odnawiających się

3 miesiące zgodnie z oprocentowaniem 
EKOlokaty 3 miesięcznej w PLN

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się

3 miesiące zgodnie z oprocentowaniem 
EKOlokaty 3 miesięcznej w PLN

EKOLOKATA SPECJALNA W PLN (dla umów zawartych do 16.06.2015 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
6 miesięcy 0,50%

1) Lokata  dla Klientów , którzy którzy równocześnie złożą dyspozycję nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszy: 
IPOPEMA Makro Alokacji lub
IPOPEMA Agresywny lub 
IPOPEMA Małych i Średnich Spółek.
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
3) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista w złotych dla osób fizycznych za faktyczną liczbę 
dni pozostawania środków na lokacie do dnia naruszenia. 
4) Lokata otwierana w placówkach Banku.
5) Bank nie otwiera i nie prowadzi Lokat wspólnych.

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata Specjalna".
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista w złotych.
5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

1) Lokata standardowa, odnawialna.       
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł; maksymalna kwota lokaty wynosi 100 tys. zł. 
3)  Lokata otwierana wyłącznie dla posiadaczy e-KONTA BossaBank, otwieranego za pośrednictwem Witryny internetowej www.bossabank.pl.   
4) Klient może posiadać tylko jedną lokatę. Kolejna lokata może być otwarta po zamknięciu lokaty dotychczasowej.
5)  Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
6) Rozwiązanie umowy e-KONTA BossaBank albo niezawarcie umowy e-KONTA BossaBank, o której zawarcie Klient wnioskował jednocześnie ze złożeniem wniosku o otwarcie lokaty lub przed złożeniem wniosku o lokatę stanowi naruszenie 
warunków prowadzenia lokaty. 
7) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista w złotych dla osób fizycznych za faktyczną liczbę 
dni pozostawania środków na lokacie do dnia naruszenia.
8)  Lokata otwierana wyłącznie za pośrednictwem Witryny internetowej www.bossabank.pl.

LOKATA Z FUNDUSZEM IPOPEMA W PLN (dla umów zawartych do dnia 21.01.2016r.)

1) Lokata standardowa, odnawialna.      
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.      
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.      
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista w złotych dla osób fizycznych       
5) Lokata otwierana za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.      

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata Urodzinowa".
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku, za pośrednictem Usługi TeleBOŚ, za pośrednictem Call Center oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

1) Lokata  dla Klientów będących posiadaczami Lokaty Inwestor, otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie "Pakiet lokat z funduszem".
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
3) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista w złotych dla osób fizycznych za faktyczną liczbę 
dni pozostawania środków na lokacie do dnia naruszenia. 
4) Lokata otwierana w placówkach Banku.

LOKATA INWESTOR PLUS W PLN  (dla umów zawartych do dnia 21.01.2016r.)

EKOLOKATA URODZINOWA W PLN (dla umów zawartych do dnia 17.01.2017r.)



EKOLOKATA PREMIUM  (dla umów zawartych do 4.05.2015 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
3 miesiące 0,50%

EKOLOKATA STABILNA (dla umów zawartych do 19.03.2015 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
4 miesiące 0,50%

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
6 miesięcy 0,50%

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
6 miesięcy 0,50%

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
4 miesiące 0,50%

Okres Oprocentowanie dla lokat 
odnawiających się

3 miesiące 0,50%

EKOLOKATA NOWOROCZNA (dla umów zawartych do 13.02.2015 r.)

Okres Oprocentowanie dla lokat 
odnawiających się

3 miesiące 0,50%

1) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
2) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
3) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
4) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata Noworoczna".
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata Świetnie Procentująca".
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

EKOLOKATA NATURA (dla umów zawartych do 4.01.2015 r.)

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata Natura".
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł; maksymalna kwota lokaty wynosi 500 tys. zł.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

1) Lokata  dla Klientów będących posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank, otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata Pozytywna".
2) Minimalna kwota lokaty -1 tys. zł; maksymalna kwota lokaty -100 tys. zł.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
5) Naruszeniem warunków prowadzenia lokaty jest także zamknięcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego skutkujące obniżeniem oprocentowania lokaty  do poziomu oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
6) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata Stabilna".
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

EKOLOKATA ZIELONA (dla umów zawartych do  4.01.2015 r.)

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata Zielona".
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł; maksymalna kwota lokaty wynosi 250 tys. zł.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

EKOLOKATA POZYTYWNA (dla umów zawartych do  30.04.2014 r.)

EKOLOKATA ŚWIETNIE PROCENTUJĄCA (dla umów zawartych do 16.12.2014 r.)



Okres Oprocentowanie dla lokat 
odnawiających się

9 miesięcy 0,50%

Lokata DEPOTEKA (dla umów zawartych do 30.03.2014 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
3 lata 3,75%

LOKATA SŁONECZNA (dla umów zawartych do dnia 15.09.2013 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
2 miesiące 0,50%

LOKATA INTERNETOWA (dla umów zawartych do dnia 15.09.2013 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
3 miesiące 0,10%
6 miesięcy 0,10%
12 miesięcy 0,10%

LOKATA 10-DNIOWA (dla umów zawartych do dnia 15.09.2013 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
10 dni 0,10%

1) wg stałej stopy procentowej.     
2) w w przypadku naruszenia warunków prowadzenia lokaty Klient traci prawo do odsetek.   

1) wg stałej stopy procentowej.     
2) w w przypadku naruszenia warunków prowadzenia lokatyKlient traci prawo do odsetek.   

1) Lokata standardowa, nieodnawialna.
2) Minimalna kwota lokaty - 1 tys. zł.
3)Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje rozwiązanie umowy lokaty ze skutkiem natychmiastowym i jeżeli środki zdeponowane na lokacie wypłacone zostały:
a) w ciągu 18 miesięcy od założenia lokaty – utratę odsetek,
b) w terminie powyżej 18 miesięcy – obniżenie oprocentowania do wysokości 2,00% .
4) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony Internetowej Banku oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24. 

EKOLOKATA  9 M (dla umów zawartych do 31.08.2014 r.)

1) Lokata   otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata 9M".
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł; maksymalna kwota lokaty wynosi 500 tys. zł.
3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnosciowego a'vista w złotych.
5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

1) wg stałej stopy procentowej.     
2) naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg połowy stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista dla osób fizycznych prowadzonego w 
złotych.     



LOKATA STANDARDOWA W PLN (dla umów zawartych do dnia 31.12.2007 r. / 15.09.2013 r.)

Okres
7 dni
14 dni
21 dni
1 miesiąc
2 miesiące
3 miesiące
4 miesiące
5 miesięcy
6 miesięcy
7 miesięcy
8 miesiecy
9 miesięcy
10 miesiecy
11 miesiecy
12 miesięcy
24 miesiecy
36 miesiecy

LOKATA STANDARDOWA W EUR, USD, GBP, CHF, SEK

Waluta USD EUR GBP CHF SEK
Okres
7 dni  -/0,01%1)  -/0,01%1)  -/0,01%1)  -/0,01%1)  -/0,01%1)

14 dni  -/0,01% 1)  -/0,01% 1)  -/0,01% 1)  -/0,01% 1)  -/0,01% 1)

1 miesiąc 0,01% 1)/0,01% 0,01% 1)/0,01% 0,01% 1)/0,01% 0,01% 1)/0,01% 1) 0,01% 1)/0,01% 1)

3 miesiące 0,01%/ - 0,01%/ - 0,01%/ -  0,01%1)/ -  0,01%1)/ - 
6 miesięcy 0,10%/ - 0,10%/ - 0,10%/ -  0,01%1)/ -  0,01%1)/ - 
12 miesięcy 0,10%/ - 0,10%/ - 0,10%/ -  0,01%1)/ -  0,01%1)/ - 
24 miesięcy 1) 0,10% 1)/ - 0,10% 1)/ - 0,10% 1)/ -  0,01%1)/ -  0,01%1)/ - 
36 miesięcy 1) 0,10% 1)/ -  - / - 0,10% 1)/ -  0,01%1)/ -  0,01%1)/ - 

LOKATA AUTOMATYCZNY O/N (dla umów zawartych do dnia 15.09.2013 r.)

Oprocentowanie dla lokat 
odnawiających się

0,12xWIBID T/N
0,20xWIBID T/N
0,30xWIBID T/N
0,40xWIBID T/N
0,50xWIBID T/N

LOKATA ZIMOWA (dla umów zawartych do dnia 24.04.2013 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
2 miesiące 0,50%

LOKATA W DUECIE (dla umów zawartych do dnia 05.02.2013 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
1 miesiąc 0,10%

Oprocentowanie zmienne dla lokat odnawiających się
 - 0,10%1

0,10%1

0,10%2

1) dla umów zawartych do dnia 31.12.2007 r.
2) dla umów zawartych do dnia 15.09.2013 r.
3) naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg połowy stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista dla osób fizycznych prowadzonego w 
złotych.     

0,10%2

Oprocentowanie zmienne dla lokat odnawiających się/Oprocentowanie stałe dla lokat odnawiających się

0,10%1

0,10%1

1) dla umów zawartych do dnia 31.12.2007r.     
 dla umów zawartych do dnia 15.09.2013r. - pozostałe lokaty.     
2) naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg połowy stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista dla osób fizycznych prowadzonego w 
takiej walucie, jak waluta lokaty.     

Saldo

od 50 tys. włącznie do 100 tys. zł
od 100 tys. włącznie do 300 tys. zł
od 300 tys. włącznie do 500 tys. zł

0,10%2

od 500 tys. włącznie do 1 mln zł
od 1 mln zł włącznie

1) wg stałej stopy procentowej.     
2) w przypadku naruszenia warunków prowadzenia lokaty Klient traci prawo do odsetek.   

1) wg stałej stopy procentowej.     
2) lokata otwierana wyłacznie dla Klientów przystępujacych do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów BOŚ S.A. "Więcej dla Ciebie".     
3) w przypadku naruszenia warunków prowadzeniaKlient traci prawo do odsetek.     

0,10%1

0,10%2

0,10%2 0,10%2

0,10%1 0,10%1

0,10%1

0,10%2

Oprocentowanie stałe dla lokat odnawiających się

0,10%2

0,10%1

0,10%1

 - 

0,10%1

0,10%1

0,10%1  - 
 - 

0,10%1



LOKATA JESIENNA (dla umów zawartych do dnia 18.12.2012 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
2 miesiące 2) 0,50%
5 miesięcy 3) 0,50%

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
3 miesiące 0,50%

EKOLOKATA (dla umów zawartych od dnia 16.08.2012r. do dnia 16.09.2012 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
6 miesięcy 0,50%

LOKATA NA DZIEŃ DOBRY (dla umów zawartych do dnia 03.04.2012 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
3 miesiące 0,10%
6 miesięcy 0,10%
9 miesięcy 0,10%

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
1 dzień 0,10%

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
20 dni 0,10%

LOKATA DYNAMICZNA (dla umów zawartych od 11.02.2009r. do 02.09.2011 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
1-6 miesiąc 0,10%

1) wg stałej stopy procentowej.     
2) w w przypadku naruszenia warunków prowadzenia lokaty Klient traci prawo do odsetek.      

1) wg zmiennej stopy procentowej     .
2)  naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia otwarcia lokaty powoduje utratę prawa do odsetek. Naruszenie warunków prowadzenia lokaty po upływie pierwszego miesiąca od dnia otwarcia Lokaty 
powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu za pełne miesiące pozostawania wkładu na lokacie wg stawek oprocentowania określonych dla każdego pełnego miesiąca trwania lokaty.     

1) wg stałej stopy procentowej.     
2)  w przypadku naruszenia warunków lokaty przed upływem pierwszych 3 miesięcy od dnia otwarcia/odnowienia lokaty Klient traci prawo do odsetek; w przypadku naruszenia warunków lokaty po upływie 3 miesięcy od dnia 
otwarcia/odnowienia lokaty kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista dla osób fizycznych w PLN.     

1) wg stałej stopy procentowej.   
2) dla lokat otwieranych z ROR oraz dla pozostałych lokat.   

LOKATA 20-DNIOWA (dla umów zawartych do dnia 02.09.2011 r.)

  
(dla umów zawartych do dnia 19.09.2012r. i odnawianych od dnia 20.09.2012 r.)

1) wg stałej stopy procentowej.     
2) naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg połowy stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista dla osób fizycznych prowadzonego w 
złotych.     

1) lokata dyskontowa.     
2) wg stałej stopy procentowej.     
3)  naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje, że Bank wypłaca Posiadaczowi lokaty kwotę lokaty pomniejszoną o kwotę odsetek wypłaconych przez Bank Posiadaczowi lokaty w momencie jej otwierania.      

LOKATY JEDNODNIOWE: KAŻDY DZIEŃ DOBRY I KAŻDEGO DNIA WIĘCEJ 
(dla umów zawartych do dnia 09.03.2012 r.)

1) wg stałej stopy procentowej.     
2) w przypadku naruszenia warunków prowadzenia Klient traci prawo do odsetek.  
3) w przypadku naruszenia warunków prowadzenia lokaty przed upływem pierwszych 3 miesięcy od dnia otwarcia/odnowienia lokaty Klient traci prawo do odsetek; w przypadku naruszenia warunków lokaty po upływie 3 miesięcy od dnia 
otwarcia/odnowienia lokaty kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista dla osób fizycznych w PLN.     



Okres
   

odnawiających się
12 miesięcy 0,10%

LOKATA DYNAMICZNA (dla umów zawartych do 31.12.2007 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
1-12 miesiąc 0,10%

LOKATY OFEROWANE W RAMACH "PROMOCJI BOSSABANK.PL"  (dla umów zawartych do 19.03.2015 r.)

Okres 
3 miesiące
6 miesięcy
7 miesięcy

LOKATA EKOPROGRES 12 W PLN  (dla umów zawartych do 16.06.2015 r.)

Okres
Oprocentowanie dla lokat 

odnawiających się
1 miesiąc 0,30%
2 miesiąc 0,30%
3 miesiąc 0,30%
4 miesiąc 0,40%
5 miesiąc 0,40%
6 miesiąc 0,40%
7 miesiąc 0,50%
8 miesiąc 0,50%
9 miesiąc 0,50%
10 miesiąc 0,80%
11 miesiąc 0,80%
12 miesiąc 0,80%

 Lokaty standardowe otwierane, prowadzone na warunkach określonych w Regulaminie "Promocji bossabank.pl".

1) wg zmiennej stopy procentowej.     
2)  naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia otwarcia lokaty powoduje utratę prawa do odsetek. Naruszenie warunków prowadzenia lokaty po upływie pierwszego miesiąca od dnia otwarcia Lokaty 
powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu za pełne miesiące pozostawania wkładu na lokacie wg stawek oprocentowania odrębnie określonych dla każdego pełnego miesiąca trwania lokaty.     

1) wg stałej stopy procentowej.    
2) w przypadku naruszenia warunków prowadzenia Klient traci prawo do odsetek.     

LOKATA INWESTYCYJNA (dla umów zawartych do dnia 31.08.2008 r.)

1) Lokata progresywna, odnawialna.       
2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł.       
3) Oprocentowanie lokaty wzrasta z upływem kolejnych pełnych miesięcy utrzymania lokaty. Odsetki są naliczane odrębnie za każdy pełny miesiąc utrzymywania lokaty, wg stopy procentowej obowiązującej dla danego miesiąca. 
4) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.       
5) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia otwarcia lokaty powoduje utratę prawa do odsetek. Naruszenie warunków prowadzenia lokaty po upływie pierwszego miesiąca od dnia otwarcia lokaty 
powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu za pełne miesiące utrzymywania lokaty, wg stawek oprocentowania określonych dla każdego pełnego miesiąca trwania lokaty.       
6) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony Internetowej Banku oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.       

Oprocentowanie dla lokat odnawiających się
0,50%
0,50%
0,50%
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