Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 1/11/2021 Zarządu Banku z dnia 10 maja 2021 roku

TABELA
OPROCENTOWANIA
PRODUKTÓW BANKOWYCH

SZCZEKOCINY, MAJ 2021

I. KLIENCI INDYWIDUALNI
TABELA Nr 1
Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe, a’vista w złotych
Oprocentowanie
Lp
.

Rodzaj rachunku
Stopa stała

1.

Stopa zmienna

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe








POL – Konto
POL – Konto PLUS
POL –Konto SENIOR
POL – Konto “ZERO”
Podstawowy Rachunek Płatniczy
POL – Konto “STUDENT”
POL – Konto “YOUNG”

Waluta
rachunk
u

Przedziały
kwotowe

0,00%
0,00%
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Stopa
procentowa
zmienna w
stosunku
rocznym w %

PLN

2.
3.
4.

do 999,99
0,00%
od
1.000
–
0,00%
4.999,99
od
5.000
–
0,00%
9.999,99
od 10.000
0,01%
Rachunek płatny na żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową
0,01 %
Rachunek płatny na żądanie dla rad rodziców i innych jednostek
0,00 %
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Konto oszczędnościowe POL e-KO
Waluta
Przedziały kwotowe w
Stopa procentowa zmienna w stosunku rocznym w
rachunku
złotych
%
PLN

5.

do 999,99
od 1.000 – 9.999,99
od 10.000 – 19.999,99
od 20.000 – 49.999,99
od 50.000 – 99.999,99
od 100.000
POL-IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)

0,00%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,03%
Stopa procentowa
zmienna
0,30 %

Oprocentowanie produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

2

TABELA Nr 2
Lokaty oszczędnościowe w złotych

Oprocentowanie
Lp.

Rodzaj rachunku

1.

Lokata terminowa STANDARD

1.1.

 lokaty krótkoterminowe:
 1 miesięczne
 2 miesięczne
 3 miesięczne
 6 miesięczne

1.2.

2.

 lokaty długoterminowe:
 12 miesięczne
 24 miesięczne
 36 miesięczne
SeniLokata „Złota Jesień”
 standard
 stałe wpływy w wysokości
co najmniej 1.000,- złotych miesięcznie

Stopa stała

Stopa zmienna

0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,02 %
0,03 %

-

0,20%
0,30%
0,60%

-

0,01 %
0,10 %

TABELA Nr 3
Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych
Oprocentowanie
Lp.

Rodzaj kredytu

1.
2.

Limit (DEBET) w POL -Koncie (ror)
Kredyt odnawialny

3.

Kredyt gotówkowy

3.1. Kredyt gotówkowy standard:
 do 60 m-cy z ROR
 do 60 m-cy bez ROR
 do 120 m-cy z ROR
 do 120 m-cy bez ROR
4.
Karty kredytowe
4.1 Karta Kredytowa VISA Classic
a) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe
oraz przelewy z karty
b) plan ratalny „Praktyczna rata”
4.2 Karta kredytowa VISA Gold
a) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe
oraz przelewy z karty
b) plan ratalny „Praktyczna rata”


Stopa stała

Stopa zmienna

7,20%

7,20%
-

7,20 %
7,20 %
WIBOR6M +marża Banku 6,00% *
WIBOR6M + marża Banku 6,50% *

7,20%
7,20%

7,20%
7,20%

oprocentowanie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią
sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p.
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TABELA Nr 4
Kredyty hipoteczne mieszkaniowe dla klientów indywidualnych w tym kredyty w ramach programu
Mieszkanie dla Młodych
Oprocentowanie zmienne
L.p.

Okres kredytowania
PLN

--

Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom oraz Kredyt mieszkaniowy w ramach programu Mieszkanie dla
Młodych1)
przy zaangażowaniu środków własnych powyżej 50% wartości
realizowanej inwestycji w ramach udzielonego kredytu:
 prowizja: prowizja: 1,20 % - 1,90 %4),
 oprocentowanie: WIBOR 3 M + marża Banku 2,00 – 2,70%1), 2),
4)
,
przy zaangażowaniu środków własnych do 50% wartości
realizowanej inwestycji w ramach udzielonego kredytu:
 prowizja 1,40 % - 2,20 %4),
do 30 lat
 oprocentowanie: WIBOR 3 M + marża Banku 2,20 – 3,00%1), 2) ,
1)

1.

4)

przy zaangażowaniu środków własnych do 20% wartości
realizowanej inwestycji w ramach udzielonego kredytu:2)
 prowizja 1,60 % - 2,50%4),,
 oprocentowanie: WIBOR 3 M + marża Banku 2,30 – 3,30%1), 2),
4)
,
1)

W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1 p.p., do dnia dokonania prawomocnego
wpisu hipoteki na rzecz Banku.
2) Do czasu gdy saldo kredytu będzie powyżej 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia
marża kredytu zostaje podwyższona o 1 p.p.
3) Wysokość marży Banku i prowizji uzależniona jest od kwoty kredytu, posiadanych produktów i usług bankowych, oceny ryzyka
i przyjętych form zabezpieczeń.

TABELA Nr 5
Uniwersalny Kredyt Hipoteczny i Kredyt Konsolidacyjny
Oprocentowanie zmienne
L.p.

Kwota kredytu

3)

PLN
I Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
II Kredyt Konsolidacyjny
1)
2)
3)

WIBOR3M +marża Banku 3% - 7%1), 2), 4)
WIBOR3M +marża Banku 3% - 7%1), 2), 4)

W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1 p.p., do dnia dokonania prawomocnego
wpisu hipoteki na rzecz Banku.
Do czasu gdy saldo kredytu będzie powyżej 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia
marża kredytu zostaje podwyższona o 1 p.p.
Wysokość marży Banku i prowizji uzależniona jest od kwoty kredytu, posiadanych produktów i usług bankowych, oceny ryzyka
i przyjętych form zabezpieczeń.
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II.

KLIENCI INSTYTUCJONALNI
TABELA Nr 6
Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych *)

Oprocentowanie
Lp.

1.

Rodzaj rachunku

bieżący i pomocniczy
prowadzone w ramach Pakietu Twoja Firma
prowadzone w ramach Pakietu Agro Firma
prowadzone w ramach Pakietu Wspólnota
prowadzone w ramach Pakietu eFirma
prowadzone w ramach Pakietu Non-Profit
prowadzone w ramach Pakietu e - AGRO
VAT otwierane i prowadzone na podstawie ustawy
z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (Split Payment)
Lokata typu O/N
- 1dniowy ON (overnight)

3.

Lokata MIG

4.

- 7 dni
- 14 dni
- 21 dni
- 28 dni
Lokata terminowa STANDARD

4.1.

4.2.

4.3.

Stopa zmienna

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Rachunki rozliczeniowe









2.

Stopa stała

 lokaty krótkoterminowe:
 1 tygodniowe
 2 tygodniowe
 3 tygodniowe
 1 miesięczne
 lokaty średnioterminowe:
 2 miesięczne
 3 miesięczne
 lokaty długoterminowe:
 6 miesięczne
 12 miesięczne
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0,00%

15 % Stawki WIBID ON
(zgodnie z komunikatem)
15 % Stawki WIBID 1W
(zgodnie z komunikatem)
15 %Stawki WIBID 2W
(zgodnie z komunikatem)

-

-

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-

0,01%
0,01%

-

-

0,01%
0,01%
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TABELA Nr 7
Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych
Uwaga: Oprocentowanie kredytów udzielanych dla jednostek samorządu terytorialnego określana jest
indywidualnie lub zgodnie z postanowieniami umowy o prowadzenie obsługi rachunków jednostek budżetowych.
W przypadku kredytów udzielanych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie określonym w przepisach
ustawy o zamówieniach publicznych, decyzję o wysokości oferowanego oprocentowania podejmuje Zarząd Banku.

L.p.

Rodzaj kredytu

Oprocentowanie zmienne

1.

Dopuszczalny debet w rachunku bieżącym

2.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

3.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym „MIKRO”

4.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

5.

Kredyt rewolwingowy

7,20 %
4,90% - 7,20%2)
WIBOR3M + marża Banku do 4,2%2)
5,90% - 7,20%2)
7,20%

6.

Kredyt inwestycyjny
- do kwoty 100.000 zł
- powyżej kwoty 100.000 zł
7. Kredyt inwestycyjny „AGRO”
- do kwoty 50.000 zł
- powyżej kwoty 50.000 zł
8. Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont”
9. Kredytowa linia hipoteczna
10. Karty kredytowe
Karta kredytowa VISA Business Credit1)
10.1
Karta kredytowa VISA Business Credit1)
10.2
1)
2)

WIBOR3M + marża Banku do 6% 2)
WIBOR3M + marża Banku do 6% 2)
4,99 % - 6,99%
4,49 % - 6,49%
WIROR 3M + marża Banku do 6,00%2)
WIBOR 3M + marża do 6,50%2)
7,20%
7,20%

Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku
Wysokość oprocentowania/marży uzależniona jest od kwoty kredytu, posiadanych produktów i usług bankowych, oceny ryzyka
i przyjętych form zabezpieczeń.

TABELA Nr 8
Kredyty pomostowe i preferencyjne dla klientów instytucjonalnych w złotych

L.p.

Oprocentowanie zmienne*

Rodzaj kredytu

Marża Banku

Stawka bazowa
1.
2.
3.

4.

Kredyt pomostowy (dla
przedsiębiorców)
Kredyt pomostowy (dla rolników)
Kredyt obrotowy rolniczy
- cykl produkcyjny (od 1 roku do 2 lat)
Kredyt preferencyjne z dopłatami do
oprocentowania Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
a) Oprocentowanie należne od
klientów dla linii kredytowych: RR,
Z, PR

-

WIBOR 3M + marża Banku do 6,5%1)
WIBOR 3M + marża Banku do 6,5%
7,2%

-

1)

Oprocentowanie kredytu

WIBOR3M

do 3,50%

0,67 x (WIBOR3M + marża) nie mniej niż 3%

b) Oprocentowanie należne od
Oprocentowanie produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szczekocinach
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L.p.

Oprocentowanie zmienne*

Rodzaj kredytu

Marża Banku

Stawka bazowa
klientów dla linii kredytowej:
K01,K02, DK02, DK01
c) Oprocentowanie należne od
klientów dla linii kredytowej: ZC
d) Oprocentowanie należne od
klientów dla linii kredytowej: KSP
Kredyt preferencyjne z dopłatami do
kapitału Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

-

2,5% przy czym przez 2 lata od daty zawarcia umowy kredytu 1%
2%
WIBOR3M + marża

Wysokość oprocentowania/marży uzależniona jest od kwoty kredytu, posiadanych produktów i usług bankowych, oceny ryzyka i
przyjętych form zabezpieczeń
2) W przypadku braku ubezpieczenia majątku oprocentowanie jest wyższe i wynosi (WIBOR3M +3,5%)-[(WIBOR3M+3,5%-0,5%)/2]
1)

III.

INNE

TABELA Nr 9
Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych dla klientów indywidualnych
i instytucjonalnych
Oprocentowanie
L.p.
PLN
Zadłużenie przeterminowane

--

2-krotność odsetek ustawowych, tj. (stopa referencyjna NBP+5,5)*2

TABELA Nr 10
Oprocentowanie rachunków lokat terminowych klientów instytucjonalnych i terminowych lokat
oszczędnościowych dla klientów indywidualnych likwidowanych przed upływem zadeklarowanego
terminu
Oprocentowanie
L.p.
Oprocentowanie zerwaniowe dla
lokat terminowych i terminowych
1. lokat oszczędnościowych
likwidowanych przed upływem
okresu umownego.
Oprocentowanie zerwaniowe dla
długoterminowych lokat
STANDARD określonych w Tabeli
2.
nr 2 punkt 1.2 założonych od dnia
15.03.2017r. i likwidowanych przed
upływem okresu umownego

PLN

--

0,00 %

--

20% stawki oprocentowania ustalonej dla środków na rachunku lokaty
określonej w Tabeli nr 2 punkt 1.2

TABELA Nr 11
Oprocentowanie kredytów restrukturyzowanych udzielanych w złotych
Oprocentowanie
Oprocentowanie produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Szczekocinach
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Kredyt restrukturyzowany

Wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny stopnia ryzyka
transakcji kredytowej, przyjętych form zabezpieczeń i indywidualnie ustalana
przez Zarząd Banku.

TABELA Nr 12
Produkty wycofane z oferty Banku Spółdzielczego
Produkty kredytowe
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

Kredyty mieszkaniowe dla osób fizycznych udzielane do dnia 30.06.2012 roku.
do 30 lat
przy zaangażowaniu kredytu
do 70% wartości inwestycji
oprocentowanie 7,00%
przy zaangażowaniu kredytu
do 90% wartości inwestycji
oprocentowanie 7,20%
przy zaangażowaniu kredytu
do 100% wartości inwestycji
oprocentowanie 7,20%
Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany do dnia 30.06.2014 roku
do 80.000,- złotych
 dla posiadaczy rachunku bankowego
7,20%
z prowizją 4,00 %
 dla pozostałych osób
z prowizją 5,00 %
7,20%
powyżej 80.000,- złotych
 dla posiadaczy rachunku bankowego
7,20%
z prowizją 3,00 %
 dla pozostałych osób z prowizją 4,00 %
7,20%
kredyt gotówkowy dla posiadaczy POL –Konta „BEZ PORĘCZENIA”
do 1 roku
z prowizją 5,00 %
7,20%
do 2 lat
z prowizją 5,00 %
7,20%
kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających POL –Konta „BEZ PORĘCZENIA”
do 1 roku
z prowizją 5,00 %
7,20%
do 2 lat
z prowizją 5,00 %
7,20%
Kredyt „Szybka Kasa”
- do 1 roku
7,20%
- od 1 - 2 lat
7,20%
- od 2 - 3 lat
7,20%
„Przyjazny kredyt gotówkowy”
dla klientów, którzy posiadają rachunek osobisty w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach wraz z pakietem
usług i produktów (eBankBS, karta debetowa VCD/VBD), na którym ewidencjonowane są stałe wpływy z
tytułu wynagrodzenia, emerytury lub renty itp.
do 1 roku
7,20%
do 2 lat
7,20%
do 3 lat
7,20%
do 4 lat
7,20%
dla pozostałych klientów
do 1 roku
7,20%
do 2 lat
7,20%
do 3 lat
7,20%
do 4 lat
7,20%
Kredyt gotówkowy „Bezpieczna Gotówka” udzielany do dnia 19 października 2014 roku
 dla posiadaczy ROR1 (z pakietem usług: bankowość elektroniczna/karta płatnicza) z dodatkowym
zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia kredytobiorcy na życie
do 1 roku
7,20%
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Lp.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

od 1 – 2 lat
7,20%
7,20%
od 2 – 6 lat
1

dla klientów bez ROR z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia
kredytobiorcy na życie
do 1 roku
7,20%
od 1 – 2 lat
7,20%
7,20%
od 2 – 6 lat
1

dla posiadaczy ROR (z pakietem usług: bankowość elektroniczna/karta płatnicza) bez
ubezpieczenia kredytobiorcy na życie
do 1 roku
7,20%
od 1 – 2 lat
7,20%
7,20%
od 2 – 6 lat


7.
7.1.

7.2

8.

9.

10.

dla klientów bez ROR1 bez ubezpieczenia kredytobiorcy na życie
do 1 roku
od 1 – 2 lat
od 2 – 6 lat
Kredyt gotówkowy udzielany do dnia 5 marca 2015 roku
Kredyt gotówkowy standard:
do 1 roku
7,20%
powyżej
7,20%
roku (do 5 lat)
Kredyt gotówkowy „Bezpieczna Gotówka”
do 1 roku
7,20%
od 1 – 2 lat
7,20%
od 2 – 6 lat
7,20%

7,20%
7,20%
7,20%

Kredyt na zakup pojazdów (udzielany do dnia 26września 2016 roku)
- do 1 roku
7,20%
- od 1 roku do 3 lat
7,20%
- powyżej 3 lat
7,20%
Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych(udzielany do dnia 26 września 2016 roku)
- do 1 roku
7,20%
- od 1 - 3 lat
7,20%
- powyżej 3 lat
7,20%
Kredyt gotówkowy „Bezpieczna
7,20%
Gotówka”

1ROR

na którym ewidencjonowane są stałe (systematyczne) wpływy z tyt. emerytury, renty, prowadzenia gospodarstwa rolnego z wyłączeniem
działalności gospodarczej

Produkty depozytowe

Oprocentowanie
Lp.

1.

Rodzaj rachunku
Stopa stała

Stopa zmienna

0,00%
0,00%
0,01%

-

Lokaty PROGRES dla klientów instytucjonalnych w złotych
 3-miesięczne
 1 miesiąc
 2 miesiące
 3 miesiące
 6-miesięczne
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2.
2.1.

2.2.

2.3.

 1 miesiąc
 2 miesiące
 3 miesiące
 4 miesiące
 5 miesięcy
 6 miesięcy
Lokata PROGRES dla klientów indywidualnych w złotych
 EKSTRA
powyżej 1 miesiąca
powyżej 2 miesięcy
powyżej 3 miesięcy
 ZŁOTA
powyżej 1 miesiąca
powyżej 2 miesięcy
powyżej 3 miesięcy
powyżej 4 miesięcy
powyżej 5 miesięcy
powyżej 6 miesięcy
 FORTUNA
powyżej 1 miesiąca
powyżej 2 miesięcy
powyżej 3 miesięcy
powyżej 4 miesięcy
powyżej 5 miesięcy
powyżej 6 miesięcy
powyżej 7 miesięcy
powyżej 8 miesięcy
powyżej 9 miesięcy
powyżej 10 miesięcy
powyżej 11 miesięcy
powyżej 12 miesięcy

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%

-

0,00%
0,00 %
0,01 %

-

0,00%
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01%

-

-

0,00%
0,00%
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01%

Zarząd
Banku Spółdzielczego
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