
Oprocentowanie stałe, podawane w stosunku rocznym.

Okres

3 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

Okres

3 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

Okres Oprocentowanie dla 

lokat odnawiających się

3 miesiące 1,65%

6 miesięcy 2,00%

12 miesięcy 2,50%

Okres Oprocentowanie dla 

lokat odnawiających się

pozostali Klienci

0,10%

Okres Oprocentowanie dla 

lokat odnawiających się

pozostali Klienci

0,20%

EKOLOKATA W PLN / EUR / USD / GBP

Waluta PLN EUR USD GBP

Okres

1 miesiąc 0,01% 0,01%** 0,15% 0,15%

3 miesiące 0,01% 0,01% 0,25% 0,30%

6 miesięcy 0,05% 0,05% 0,30% 0,40%

9 miesięcy* 0,05%  -  -  - 

12 miesięcy 0,15% 0,10% 0,50% 0,60%

24 miesiące 4,10% 0,10% - -

36 miesięcy - 0,10% - -

**) lokata wycofana z oferty sprzedażowej, oprocentowanie obowiązuje wyłącznie dla lokat odnawiających się

3,30%

Oprocentowanie w pierwszym okresie trwania lokaty

5,00%

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata Promocyjna (Edycja V)".

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 utratę odsetek w pełnej wysokości.

5) Lokata otwierana za pośrednictwem Usługi BOŚBank24 lub aplikacji mobilnej.

EKOLOKATA PROMOCYJNA W PLN 

dostępna przez stronę internetową Banku

Oprocentowanie w pierwszym okresie trwania lokaty

5,00%

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata Promocyjna (Edycja VI)".

2) Minimalna kwota lokaty wynosi 10 tys. zł., maksymalna kwota lokaty wynosi 500 tys. zł.

3) Lokata nieodnawialna.

4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje utratę odsetek w pełnej wysokości.

5) Lokata otwierana za pośrednictwem Strony internetowej Banku.

EKOLOKATA PROMOCYJNA W PLN

dostępna przez BOŚBank24 lub aplikację mobilną

3,30%

4,00%

4,00%

5,00%

3,30%

4,00%

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata Zyskowna (Edycja XII)"

2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł., maksymalna kwota lokaty wynosi 200 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 utratę odsetek w pełnej wysokości.

5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku, za pośrednictem Usługi TeleBOŚ, oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

0,25%

Oprocentowanie w pierwszym okresie trwania lokaty

4 miesiące
Dla posiadaczy ROR z aktywną kartą debetową

0,20%

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata Na Dobry Początek (Edycja XII)".

2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł., maksymalna kwota lokaty wynosi 200 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 utratę odsetek w pełnej wysokości.

5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednictwem Strony internetowej Banku, za pośrednictem Usługi TeleBOŚ, oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.

*) lokata otwierana wyłącznie w związku z  Promocją "EKOlokata 3+9" obowiązującej do 30.11.2014r.

1) Lokata standardowa, odnawialna.      

2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. PLN, 100 EUR, 250 USD, 250 GBP.      

3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.      

4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu: 

a) dla umów zawartych od 19.10.2017r. - powoduje utratę odsetek w pełnej wysokości.

b) dla umów zawartych do 18.10.2017r. - powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista dla osób fizycznych, prowadzonego w takiej walucie, 

jak waluta lokaty.      

5) Lokata w PLN (otwierana na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy) i w EUR otwierana jest w placówkach Banku oraz za pośrednictem Usługi TeleBOŚ oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank 24;  lokata w PLN otwierana 

na okres 24 miesięcy otwierana jest w placówkach Banku oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24; lokata w USD i GBP otwierana jest w placówkach Banku oraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank24.      

Oprocentowanie

6 miesięcy

                                                       TABELA OPROCENTOWANIA LOKAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

                                              (obowiązuje od 9 maja 2022 r.)

EKOLOKATA NA DOBRY POCZĄTEK (Edycja XII) W PLN 

Oprocentowanie w pierwszym okresie trwania lokaty

Dla posiadaczy ROR z aktywną kartą debetową

0,30%

0,10%

EKOLOKATA ZYSKOWNA (Edycja XII) W PLN

EKOLOKATA PROMOCYJNA  W PLN 

dostępna w placówkach Banku

Oprocentowanie w pierwszym okresie trwania lokaty

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie Promocji "EKOlokata Promocyjna (Edycja V)".

2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł., maksymalna kwota lokaty wynosi 500 tys. zł.

3) Lokata  nieodnawialna.

4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu powoduje utratę odsetek w pełnej wysokości.

5) Lokata otwierana jest w placówkach Banku

#KLAUZULA POUFNOSCI:  BOŚ Wewnętrzne



EKOLOKATA Z FRANKIEM (Edycja I, II i III)

Okres Oprocentowanie

3 miesiące 0,01%

6 miesięcy 0,05%

12 miesięcy 0,05%

24 miesiące 0,10%

36 miesiecy 0,10%

LOKATA NEGOCJOWANA W PLN

Okres

od 1 do 365 dni

1) Lokata nieodnawialna.

2) Minimalna kwota lokaty wynosi 100 tys. zł.

3) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu: 

a) dla umów zawartych od 19.10.2017r.- powoduje utratę odsetek w pełnej wysokości.

b) dla umów zawartych do 18.10.2017 - powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista dla osób fizycznych, prowadzonego w takiej walucie, jak 

waluta lokaty.   

4) Lokata otwierana w placówkach Banku

Oprocentowanie

ustalane indywidualnie

1) Lokata  otwierana i prowadzona na warunkach określonych w Regulaminie  Promocji "EKOlokata z Frankiem".

2) Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 CHF

3) Po upływie terminu lokaty, lokata odnowi się na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.      

4) Naruszenie warunków prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu: 

a) dla umów zawartych od 19.10.2017r. (Edycja II) oraz od 15.10.2019r. (Edycja III) - powoduje utratę odsetek w pełnej wysokości.

b) dla umów zawartych do 18.10.2017r. (Edycja I) - powoduje, że kwota lokaty podlega oprocentowaniu wg stawki oprocentowania dla rachunku oszczędnościowego a'vista dla osób fizycznych, prowadzonego w takiej 

walucie, jak waluta lokaty.

5) Lokata otwierana w placówkach Banku, za pośrednicterm Usługi TeleBOŚoraz za pośrednictwem Usługi BOŚBank 24

#KLAUZULA POUFNOSCI:  BOŚ Wewnętrzne


