BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW UDZIELANYCH
KLIENTOM INSTYTUCJONALNYM
(wyciąg z tabeli oprocentowania kredytów dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie)*
wysokość
oprocentowania
w skali roku1

rodzaj
oprocentow
ania

stawka bazowa
2
Banku + stała
marża3

zmienne

UDZIELANY / ODNAWIANY* OD 01.04.2015r.:
a) KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM
b) KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM
c) AGROKREDYT
d) KREDYT PŁATNICZY
1.

e) KREDYT „DOBRY PLON”
f) KREDYT REWOLWINGOWY
g) KREDYT INWESTYCYJNY
h)KREDYT HIPOTECZNY
i) KREDYT SGB AGRO
j) KREDYT INWESTYCYJNO-OBROTOWY

stawka bazowa
2
Banku + stała marża
1,70 p.p.
ustalane w drodze
oferty przetargowej

2.

KREDYT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, udzielany od dnia 18.08.2015r.

3.

KREDYT DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH

4.

KREDYT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH Z PREMIĄ BGK,
udzielany od dnia 18.08.2015r., z terminem spłaty:
a) do 1 roku
b) powyżej 1 roku

5.

KREDYT W RAMACH KARTY KREDYTOWEJ

6.

KREDYT Z CZĘŚCIOWĄ SPŁATĄ KAPITAŁU Z LINII MRcsk

7.

KREDYTY PREFERENCYJNE Z LINII ARiMR (RR, Z, PR, K01, K02)

8.
9.

KREDYT W RAMACH PROMOCYJNEGO FINANSOWANIA FABRYCZNEGO
WYROBÓW URSUS
KREDYT NA INWESTYCJE W ROLNICTWIE I W RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM –
SYMBOL RR W RAMACH PROMOCYJNEGO FINANSOWANIA FABRYCZNEGO
WYROBÓW URSUS

10

KREDYT INWESTYCYJNY „ZAKUP ZIEMI” – udzielany od 06.03.2018r.

11

KREDYT INWESTYCYJNY „UNIJNY SGB” – udzielany od 06.03.2018r.

stawka bazowa Banku2
+ stała marża 1,70 pp.
stawka bazowa Banku2
+ stała marża 2,20 pp.

10,00 %
stawka bazowa Banku2
+ stała marża 2,00 pp.
WIBOR 3 M4 + stała
marża 2,50 pp.
WIBOR 3 M5 + stała
marża 2,50 pp.
WIBOR 3 M4 + stała
marża 2,50 pp.
WIBOR 3 M6 + stała
marża 2,77 pp.
WIBOR 3 M6 + stała
marża 3,00 pp.

zmienne
zmienne

zmienne
zmienne
zmienne
zmienne
zmienne
zmienne
zmienne
zmienne
zmienne

* odnowienie kredytu (przedłużenie okresu kredytowania na następny 12-miesięczny okres) dotyczy kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym w tym
Agrokredytu, sporządzane w formie aneksu.
1
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.
2
stawka bazowa Banku - zmienny składnik oprocentowania kredytów udzielanych klientom instytucjonalnym (w tym rolnikom) ustalana przez Zarząd Banku w
wysokości określonej w Rozdziale 3. W przypadku zmiany czynników wskazanych w umowie kredytu, wysokość ustalonej stawki bazowej Banku może ulec
zmianie decyzją Zarządu Banku. Zmiana wysokości stawki bazowej Banku powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów
procentowych. Zmiana oprocentowania następuje z dniem wejścia w życie decyzji Zarządu Banku zmieniającej wysokość stawki bazowej Banku.
3
stała marża uzależniona od przedmiotu kredytowania, okresu kredytowania, kwoty kredytu, prawnego zabezpieczenia kredytu, współczynnika LtV,
przychodów, udziału środków własnych w inwestycji.
4
stopa referencyjna WIBOR 3M, ogłaszana w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek, obliczana z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowiązuje przez okres następnego kwartału.
5
stopa referencyjna WIBOR 3M, obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca
przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.
6

stopa referencyjna WIBOR 3M, obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań w kwartale
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek i obowiązuje przez okres następnego kwartału.

Stawka bazowa Banku wynosi 3,50% w skali roku (oprocentowanie zmienne)
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

