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tel. 81 756 96 00, fax 81 756 96 01, e-mail: biuro@kasaul.pl 
INFOLINIA: 801 980 090 
www.kasaul.pl 

 

RACHUNKI 

Oprocentowanie rachunków 
oszczędnościowo – rozliczeniowych  

i rachunku bieżącego 
IKS Zero IKS Senior 

IKS Deponent / 
IKS na 5001 

IKS Classic/  
IKS Med.  Tandem 

ROR/ 
IKS Zwykły1 

Oprocentowanie zmienne (w skali roku)  0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

1 Konto wycofane z oferty 

Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego „KSO” (Książeczka) 

Oprocentowanie zmienne (w skali roku)  0,09% (oprocentowanie równe 40% stawki WIBOR 3M*) 

Minimalna kwota pierwszej wpłaty: 25 PLN, kapitalizacja odsetek – miesięczna 
* WIBOR 3M to stawka referencyjna dla rachunku publikowana w przedostatnim dniu roboczym poprzedniego kwartału kalendarzowego. W przypadku braku 
notowań stawki referencyjnej WIBOR 3M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego,  
w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M. 

LOKATY TERMINOWE 

Oprocentowanie promocyjnych Lokat na Nowe Środki (edycja 1) 

Okres lokaty: Oprocentowanie stałe (w skali roku) 

3 miesiące  1,00% 

6 miesięcy 1,20% 

Lokata dostępna w Oddziałach Kasy w okresie od 09.09.2020 r. do 31.10.2020 r. 
Kwota minimalna: 500 PLN 
Kwota maksymalna 300 000 PLN 
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.  

Cel: 635, 636 
 
 

Oprocentowanie Lokat Poznajmy się 

Okres lokaty: Oprocentowanie stałe (w skali roku) 

3 lub 6 miesięcy 2,60% 

Lokata dostępna w Oddziałach Kasy wyłącznie dla nowych Członków Kasy. Założenie lokaty możliwe w okresie 30 dni od dnia uzyskania członkostwa. 
Kasę nalicza oprocentowanie od Lokaty Poznajmy się w wysokości określonej w tabeli, jeżeli Członek Kasy w całym okresie prowadzenia Lokaty spełni łącznie 
następujące warunki: a) założy i będzie posiadał w Kasie aktywny rachunek płatniczy IKS, b) zawrze umowę o kartę płatniczą VISA, c) dokona min. 1 dowolnej 
transakcji kartą Visa w każdym miesiącu trwania Lokaty, d) udzieli i nie odwoła udzielonych Kasie zgód marketingowych. 
Kwota minimalna: 500 PLN 
Kwota maksymalna 40 000 PLN 
Członek Kasy może posiadać max. 1 Lokatę Poznajmy się niezależnie od okresu (na 3 lub na 6 miesięcy). 
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.  

Cel: 637, 638 
 
 

Oprocentowanie Lokat Negocjowanych 

Okres lokaty: Oprocentowanie stałe (w skali roku) 

6 miesięcy Oprocentowanie ustalane indywidualnie w Oddziale Kasy wysokość 
oprocentowania uzależniona od kwoty lokaty, okresu oszczędzania,  

stażu członkowskiego  12 miesięcy 

Lokata dostępna w Oddziałach Kasy. Oferta nie dotyczy lokowania nowych środków. 
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego.  

 
 

Oprocentowanie Lokaty odnawialnej 7 - dniowej 

Okres lokaty: Oprocentowanie stałe (w skali roku) 

7 dni 0,05% 

Lokata dostępna w Oddziałach Kasy. 
Kwota minimalna: 300 PLN 
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. Po zakończeniu okresu umownego lokata wraz z odsetkami ulega przedłużeniu na kolejny okres 
umowny. 

Cel: 380 
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Oprocentowanie lokat 
terminowych 

Lokata „Oprocentowanie Stałe” 
(oprocentowanie stałe) 

Lokata „STANDARD” 
(oprocentowanie zmienne**) 

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku*: 

1 – 2 miesięcy  0,10% - 0,25% 0,03% - 0,18%      (1/2 stawki WIBOR 3M**** + stała:- 0,08 p.p ÷ 0,07 p.p.) 

3 – 5 miesięcy 0,15% - 0,30% 0,08% - 0,23%      (1/2 stawki WIBOR 3M**** + stała: -0,03 p.p ÷ 0,12 p.p.) 

6 – 11 miesięcy 0,20% - 0,35% 0,13% - 0,28%      (1/2 stawki WIBOR 3M**** + stała: 0,02 p.p. ÷ 0,17 p.p.) 

12 - 23 miesięcy 0,50% - 0,65% 0,18% - 0,33%      (1/2 stawki WIBOR 3M**** + stała: 0,07 p.p. ÷ 0,22 p.p.) 

24 - 120 miesięcy 1,00% - 1,15% 0,23% - 0,38%      (1/2 stawki WIBOR 3M**** + stała: 0,12 p.p. ÷ 0,27 p.p.) 

Kwota minimalna: brak 
Lokata dostępna w Oddziałach Kasy. 
*Możliwość podwyższenia oprocentowania minimalnego w ramach przedstawionego w tabeli o: 
+ 0,05% dla osób, które spełnią warunki: 
- posiadają konto IKS Deponent, IKS Classic, IKS Med, 

- posiadają staż członkowski min. 36 m-cy.  
+ 0,10% dla osób, które spełnią warunki: 
- posiadają konto IKS Deponent, IKS Classic, IKS Med., 

- posiadają aktywne konto rozliczeniowe, na które wpływa wynagrodzenie/świadczenie od co najmniej 3 m-cy,  
- aktywnie używana jest Karta VISA od co najmniej 3 m-cy (wymóg: 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w miesiącu). 
+ 0,15% dla osób, które spełnią warunki: 
- posiadają konto IKS Deponent, IKS Classic, IKS Med., 

- posiadają staż członkowski min. 36 m-cy, 
- posiadają aktywne konto rozliczeniowe, na które wpływa wynagrodzenie/świadczenie od co najmniej 3 m-cy, 
- aktywnie używana jest Karta VISA od co najmniej 3 m-cy (wymóg: 1 transakcja bankomatowa lub płatnicza w miesiącu). 
W przypadku posiadaczy IKS Senior – oprocentowanie minimalne. 
**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.  
**** Wartość wskaźnika do dnia 31.12.2020 r. wynosi 0,22% (1/2 WIBOR 3M wynosi 0,11% z dnia 29.09.2020 r.). 

Cel: 618, 619, 620, 621, 611, 612, 613, 614 

LOKATY INTERNETOWE 

Oprocentowanie e - Lokaty odnawialnej 7 - dniowej 

Okres lokaty: Oprocentowanie stałe (w skali roku) 

7 dni 0,05% 

Lokata dostępna za pośrednictwem serwisu eSKOK. 
Kwota minimalna: 300 PLN 
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. Po zakończeniu okresu umownego lokata wraz z odsetkami ulega przedłużeniu na kolejny okres 
umowny. 

Cel: 381 
 
 

 

 
 

 

Oprocentowanie e – Lokaty „o stałym oprocentowaniu” 

Okres lokaty: Oprocentowanie stałe, (w skali roku): 

1 – 2 miesięcy  0,15% 

3 – 5 miesięcy 0,20%  

6 – 11 miesięcy 0,25%  

12 – 23 miesięcy 0,60%  

24 miesiące 1,10%  

Lokata dostępna za pośrednictwem serwisu eSKOK. 

Cel: 622 
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Oprocentowanie e – Lokaty „o zmiennym oprocentowaniu” 

Okres lokaty: Oprocentowanie zmienne, (w skali roku): 
1 – 2 miesięcy 0,03%         (1/2 wskaźnik WIBOR 3M* + stała: -0,08 p.p.) 

3 – 5 miesiące 0,08%         (1/2 wskaźnik WIBOR 3M* + stała: -0,03 p.p.) 

6 – 11 miesięcy 0,13%         (1/2 wskaźnik WIBOR 3M* + stała: 0,02 p.p.) 

12 – 23 miesięcy 0,18%         (1/2 wskaźnik WIBOR 3M* + stała: 0,07 p.p.) 

24 miesiące 0,23%         (1/2 wskaźnik WIBOR 3M* + stała: 0,12 p.p.) 

Lokata dostępna za pośrednictwem serwisu eSKOK 
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.  
* Wartość wskaźnika do dnia 31.12.2020 r. wynosi 0,22% (1/2 WIBOR 3M wynosi 0,11% z dnia 29.09.2020 r.). 

Cel: 623 

LOKATY SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA 

Oprocentowanie lokaty systematycznego oszczędzania 

Okres lokaty: Oprocentowanie zmienne, oprocentowanie nominalne w skali roku*: 

6 miesięcy  0,08% - 0,13%                (1/2 wskaźnik WIBOR 3M** + stała: -0,03 p.p. ÷ 0,02 p.p.) 

7 – 12 miesięcy 0,13% - 0,18%                 (1/2 wskaźnik WIBOR 3M** + stała: 0,02 p.p. ÷ 0,07 p.p.) 

13 – 24 miesięcy 0,18% - 0,23%                (1/2 wskaźnik WIBOR 3M** + stała: 0,07 p.p. ÷ 0,12 p.p.) 

25 – 36 miesięcy 0,23% - 0,28%                (1/2 wskaźnik WIBOR 3M** + stała: 0,12 p.p. ÷ 0,17 p.p.) 

37 – 60 miesięcy 0,28% - 0,33%                (1/2 wskaźnik WIBOR 3M** + stała: 0,17 p.p. ÷ 0,22 p.p.) 

61 – 120 miesięcy 0,33% - 0,38%                (1/2 wskaźnik WIBOR 3M** + stała: 0,22 p.p. ÷ 0,27 p.p.) 

Lokata dostępna w Oddziałach Kasy. 
Kapitalizacja odsetek – po upływie okresu umownego. 
*Możliwość podwyższenia oprocentowania minimalnego w ramach przedstawionego w tabeli: 
+ 0,05% dla osób ze stażem min. 36 miesięcy. 
**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.  
** Wartość wskaźnika do dnia 31.12.2020 r. wynosi 0,22% (1/2 WIBOR 3M wynosi 0,11% z dnia 29.09.2020 r.). 

Cel: 77, 78 

LOKATY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Oprocentowanie lokat 
terminowych dla przedsiębiorców 

TANDEM 
Lokata z oprocentowaniem stałym Lokata z oprocentowaniem zmiennym 

Okres lokaty: Oprocentowanie nominalne w skali roku: 

1 miesiąc 0,25% -- 

3 miesiące 0,30%  -- 

6 miesięcy 0,35% 0,45% 

12 miesięcy 0,40%  0,70% 

Lokata dostępna w Oddziałach Kasy. 
Kwota minimalna: 1000 PLN 
Kapitalizacja odsetek - po upływie okresu umownego.  

Cel: 424, 428 

Dla depozytów wycofanych z oferty Kasy Unii Lubelskiej obowiązuje oprocentowanie w wysokości 0,01%.  

W przypadku zerwania lokaty SKOK wypłaca 10% odsetek należnych na dany dzień (nie dotyczy Lokat na Nowe Środki oraz Lokat Poznajmy się) 
 

  


