BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW UDZIELANYCH
KLIENTOM INDYWIDUALNYM
(wyciąg z tabeli oprocentowania kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie)*

1.

rodzaj
oprocent
owania

6,00 %

stałe

KREDYT GOTÓWKOWY udzielany od 08.01.2018r. z terminem spłaty:
a) do 1 roku

2.

wysokość
oprocentowania
w skali roku a/

1

b) powyżej 1 roku do 3 lat

WIBOR 12M + stała
marża 4,66 pp.

c) powyżej 3 lat do 5 lat

WIBOR 12M + stała
marża 5,16 pp.

1

d) powyżej 5 lat do 7 lat

WIBOR 12M + stała
marża 5,96 pp.

KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM udzielany od
01.02.2018r.

WIBOR 12M + stała
marża 5,65 pp.

3.

KREDYT NA CELE MIESZKANIOWE udzielany od 02.02.2015r.

4.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

5.

POŻYCZKA HIPOTECZNA udzielana od 12.03.2014r.

6.

KREDYT KONSUMPCYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE

zmienne
zmienne

1

zmienne

1

WIBOR 3M2 + marża
od 2,15 p.p.*
WIBOR 3M2 + marża
od 3,55 p.p.**
WIBOR 3M2 + marża
od 4,25 p.p.**
WIBOR 3M2 + marża
od 4,50 p.p.**

zmienne
zmienne
zmienne
zmienne
zmienne

KREDYT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH Z PREMIĄ BGK, z
terminem spłaty:
7.

a) do 1 roku
b) powyżej 1 roku

WIBOR 3M2 + stała
marża 3,50 pp.
WIBOR 3M2 + stała
marża 4,00 pp.
WIBOR 12M1 + stała
marża 8,00 pp.

zmienne
zmienne

8.

KREDYT W RAMACH KARTY KREDYTOWEJ udzielany od 01.02.2016r.

9.

KREDYT GOTÓWKOWY DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH I FINANSOWYCH udzielany od
01.02.2016r. z terminem spłaty:
a) do 1 roku
b) powyżej 1 roku do 5 lat

10.

KREDYT MIESZKANIOWY „MIESZKANIE DLA MŁODYCH”
a) dla klientów zakładających lub posiadających w BS w Sławnie następujące produkty:
ror oraz bankowość elektroniczną oraz kartę kredytową
b) dla klientów zakładających lub posiadających w BS w Sławnie następujące produkty:
ror oraz bankowość elektroniczną oraz kartę debetową
c) dla pozostałych klientów

11.

zmienne

6,00 %

stałe

WIBOR 12M1 + stała
marża 4,68 pp.

zmienne

WIBOR 3M2 + marża
1,70 p.p.***

zmienne

WIBOR 3M2 + marża
2,00 p.p.***
WIBOR 3M2 + marża
2,30 p.p.***

zmienne
zmienne

Kredyt gotówkowy okolicznościowy WIOSENNY udzielany od 14.03.2018r. do 29.06.2018r.
- do 1 roku
- powyżej 1 roku do 3 lat

5,00 %

stałe

WIBOR 12M1 + stała
marża 3,15 p.p.

zmienne

a/

nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek ustawowych równa się sumie stopy referencyjnej NBP i
3,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W
przypadku gdy oprocentowanie kredytu wynikające z zapisów umowy kredytu będzie wyższe niż odsetki maksymalne, Bank pobiera odsetki maksymalne.

1

Stawka WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku
poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów
procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1-go lutego kolejnego roku kalendarzowego.

2

Stawka WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał
naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego.

* marża ulega:
- podwyższeniu o 0,50 pp. dla klientów nie posiadających w BS w Sławnie ror lub rb przez okres co najmniej 6 m-cy,
- podwyższeniu o 0,50 pp. w przypadku kredytów do kwoty 150.000 zł,
- podwyższeniu o 0,90 pp. do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz Banku,
- podwyższeniu o 0,70 pp. dla klientów przy udziale środków własnych w wysokości poniżej 20% kosztów inwestycji do dnia osiągnięcia wymaganego
udziału środków własnych.
** marża ulega:
- podwyższeniu o 0,50 pp. dla klientów nie posiadających w BS w Sławnie ror lub rb przez okres co najmniej 6 m-cy,
- podwyższeniu o 0,50 pp. w przypadku kredytów / pożyczek do kwoty 150.000 zł,
*** marża ulega:
- podwyższeniu o 0,90 pp. do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz Banku,
- podwyższeniu o 0,70 pp. dla klientów przy udziale środków własnych w wysokości poniżej 20% kosztów inwestycji do dnia osiągnięcia wymaganego
udziału środków własnych.

Stopa procentowa kredytów przeterminowanych – dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym; wysokość odsetek ustawowych za
opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej
Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku gdy oprocentowanie kredytu przeterminowanego wynikające z zapisów umowy kredytu będzie wyższe niż dwukrotność wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie ogłaszanej przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w
stosunku rocznym, Bank pobiera odsetki w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym.

* tabela oprocentowania stanowi załącznik do Uchwały nr 54/2015 Zarządu BS w Sławnie z dnia 27.03.2015r. (z późn.zm.), dostępna jest w placówkach Banku

