Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie www.bskrasnystaw.pl
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 12/2021
Zarządu Banku

TABELA
oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje
od dnia 01.02.2021r.

I.A. RACHUNKI w PLN – oprocentowanie stałe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wszystkie Oddziały
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%

Rachunki bieżące*
Rachunki pomocnicze*
Rachunki specjalnego przeznaczenia*
Rachunki funduszu świadczeń socjalnych*
Wkłady a’vista (płatne na każde żądanie)*
Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe*
Rachunki „DOBRY START”**
Rachunki „Konto Student”**
Rachunki eROR*
Rachunek „KONTO za 0 zł”
Rachunek „Konto dla oszczędnych”
Podstawowy rachunek płatniczy (PRP)
Rachunek VAT

*- obowiązuje dla rachunków założonych od dnia 10.10.2014 roku, jak również dla rachunków założonych do dnia 09.10.2014r.,
w których Klient przeszedł na nowe warunki.
**- obowiązuje dla rachunków założonych od dnia 01.03.2020 roku, jak również dla rachunków założonych do dnia 29.02.2020r.,
w których Klient przeszedł na nowe warunki.

I.B. RACHUNKI w PLN – oprocentowanie zmienne
1. Rachunki oszczędnościowe dla dzieci „Konto
na Start”:
- okres zadeklarowania do 3 lat
- okres zadeklarowania powyżej 3 lat

WIBID 3M pomnożony przez współczynnik 0,5
WIBID 3M pomnożony przez współczynnik 0,8

WIBID 3M- stawka obliczana jest jako średnia arytmetyczna notowań dziennych w poprzednim miesiącu dla terminu 3M.

II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF – oprocentowanie stałe
1. Rachunki bieżące
i wkłady a’vista osób fizycznych w USD
2. Rachunki bieżące
i wkłady a’vista osób fizycznych w EUR
3. Rachunki bieżące
i wkłady a’vista osób fizycznych w GBP
4. Rachunki bieżące
i wkłady a’vista osób fizycznych w CHF

Wszystkie Oddziały
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE w PLN – oprocentowanie zmienne
Wszystkie Oddziały
1. Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty terminowe
a) 3 dniowe
b) 1 miesięczne
c) 3 miesięczne
Strona 1 z 5

0,05%
0,10%
0,15%
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d 6 miesięczne
0,20%
e) 12 miesięczne
0,30%
f) 18 miesięczne
0,40%
g) 24 miesięczne
0,66%
h) 36 miesięczne
0,81%
i) Indywidulane konta emerytalne IKE
0,70%
2. Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty terminowe zdeponowane od 200.000,00 zł
a) 1 miesięczne
0,11%
b) 3 miesięczne
0,16%
c) 6 miesięczne
0,21%
d) 12 miesięczne
0,31%
3. Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty terminowe zdeponowane przy pomocy bankowości
elektronicznej
a) 3 dniowe
0,06%
b) 1 miesięczne
0,11%
c) 3 miesięczne
0,16%
d) 6 miesięczne
0,21%
e) 12 miesięczne
0,31%

IV. LOKATY ODNAWIALNE w USD, EUR, GBP, CHF – oprocentowanie zmienne
Wszystkie Oddziały
USD, EUR, GBP, CHF

1. Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty
terminowe
a) 1 miesięczne
b) 3 miesięczne
c) 6 miesięczne
d) 12 miesięczne

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

V. POZOSTAŁE LOKATY w PLN

1.

Lokaty dla jednostek samorządu terytorialnego

Wszystkie Oddziały
udzielane są w oparciu o zapisy punktu III, chyba że
w ramach prowadzonych negocjacji lub w ofercie
przetargowej określono inne oprocentowanie

VI. PARAMETRY DOTYCZĄCE LOKAT I RACHUNKÓW
Wszystkie Oddziały
1. Kapitalizacja odsetek naliczonych, chyba że umowa stanowi inaczej:
od środków zgromadzonych na rachunkach
a) oszczędnościowych płatnych na każde żądanie,
rocznie
IKE, książeczki mieszkaniowe w PLN
od rachunków bieżących i rachunków
b) oszczędnościowo – rozliczeniowych (ROR) w
kwartalnie
PLN
terminowych lokat oszczędnościowych i lokat
c)
w terminie zapadalności
terminowych w PLN
od rachunków bieżących i wkładów a’vista osób
d)
kwartalnie
fizycznych w USD, EUR GBP, CHF
terminowych lokat oszczędnościowych i lokat
e)
w terminie zapadalności
terminowych w USD, EUR GBP, CHF
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2. W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego terminu, chyba że umowa stanowi inaczej:
oprocentowanie w wysokości oprocentowania
a) terminowe lokaty oszczędnościowe w PLN
wkładów a’vista
oprocentowanie w wysokości oprocentowania
b) lokaty terminowej w PLN
wkładów a’vista
terminowe lokaty oszczędnościowe w USD,
oprocentowanie w wysokości oprocentowania
c)
EUR GBP, CHF
wkładów a’vista w danej walucie
oprocentowanie w wysokości oprocentowania
d) lokaty terminowej w USD, EUR GBP, CHF
wkładów a’vista w danej walucie

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami
określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
VII. KREDYTY KOMERCYJNE –

Kredyty dla osób fizycznych
Rodzaj kredytu
1. Kredyty odnawialne w ROR /udzielone od 01.12.2020r./
2. Kredyty konsumpcyjne gotówkowe
- ze spłatą do 12 miesięcy /udzielone od 01.12.2020r./
- ze spłatą do 36 miesięcy /udzielone od 01.12.2020r./
- ze spłatą powyżej 36 miesięcy /udzielone od 01.12.2020r./
3. Kredyty konsumpcyjne „Szybka Gotówka”
- ze spłatą do 12 miesięcy /udzielone od 01.12.2020r./
- ze spłatą do 36 miesięcy /udzielone od 01.12.2020r./
4. Kredyty Ekologiczne
2)
5. Kredyty mieszkaniowe /wnioski złożone od dnia
01.02.2021 r./
2)
6. Kredyty Hipoteczne
7. Karty Kredytowe BPS VISA Credit
- Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z
karty 3)
- Plan ratalny „Praktyczna rata” 4)

Rodzaj
oprocentowania
STAŁE

Stawka
7,20%

STAŁE
STAŁE
ZMIENNE

4,50%
5,50%
WIBOR 3M 1) + marża 6,50 p.p.

ZMIENNE
ZMIENNE
ZMIENNE

4,50 %
5,50 %
WIBOR 3M 1) + marża 4,00 p.p.

ZMIENNE

WIBOR 3M 1)+ marża (2,75 – 4,25p.p.)

ZMIENNE

WIBOR 3M 1) + marża 5,00 p.p.

ZMIENNE

7,20 %

ZMIENNE

6,70 %

1) Stawka WIBOR 3M obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania ustalana na okresy 3miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym
2) W przypadku uruchomienie kredytu po złożeniu wniosku o wpis hipoteki, zgodnie z przyjętymi procedurami w Banku, w sądzie właściwym
dla miejsca położenia nieruchomości, a przed otrzymaniem potwierdzenia z KW z wpisem hipoteki Bank podwyższy o 1,00 p.p. marżę w
okresie przejściowym tj. do czasu uzyskania przez Bank potwierdzenia o wpisie hipoteki.
3) Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku.
4) Kwota objęta planem ratalnym „Praktyczna rata” nie może być niższa niż 300 zł.

Kredyty na działalność gospodarczą i pozostałe -oprocentowanie zmienne 10).
1.

2.

Kredyty obrotowe:
- ze spłatą do 12 miesięcy 5)
- ze spłatą powyżej 12 miesięcy
- w rachunku bieżącym od 29.05.2020r.
Kredyty inwestycyjne:

- ze spłatą do 60 miesięcy
- ze spłatą powyżej 60 miesięcy

Do 50 000,00 zł
Pow. 50 000,00 zł
WIBOR 3M + marża od 5,00 p.p. WIBOR 3M + marża od 4,00 p.p.
WIBOR 3M + marża od 4,50 p.p. WIBOR 3M + marża od 3,50 p.p.
7,20 %
WIBOR 3M + marża od 5,00 p.p.
Do 100 000,00 zł
Pow. 100 000,00 zł
WIBOR 3M + marża od 4,00 p.p. WIBOR 3M + marża od 3,50 p.p.
WIBOR 3M + marża od 3,50 p.p. WIBOR 3M + marża od 3,00 p.p.
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Kredyt obrotowy na działalność
gospodarczą „Szybki i Wygodny” od
10.12.2012r.

3.

WIBOR 3M + 4 p.p.

5) do kredytów na sfinansowanie projektów na uzyskanie od LGD Krasnystaw Plus grantu realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020
działanie Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność dla podmiotów posiadających w Banku rachunek oprocentowanie kredytu 0,99 % w skali roku.

Kredyty na działalność rolniczą -oprocentowanie zmienne 10).
1.

Kredyty obrotowe na działalność rolniczą:
- ze spłatą do 36 miesięcy /udzielone od 29.05.2020r./

7,20 %

- w rachunku bieżącym /udzielone od 29.05.2020r./

2.

Kredyty inwestycyjne na działalność rolniczą:
- na zakup ziemi, gospodarstw wraz z zabudowaniami
oraz nowych maszyn i urządzeń
- pozostałe kredyty inwestycyjne

3.
4.

5.

6.

WIBOR 3M + marża od 6,37 p.p.
do 50 000,00 zł
WIBOR 3M + marża od
3,50 p.p.
WIBOR 3M + marża od
4,00 p.p.

Kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji
rolnej ze spłatą do 12 miesięcy
Kredyt w rachunku bieżącym rolnika zabezpieczony
hipotecznie „AgroLinia”
Kredyt ze spłatą do 36 miesięcy dla rolników
poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2020r.
skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (klęsk)
– podstawa udzielenia kredytu protokół oszacowania
strat. Kredyty w ofercie do 30.06.2021r.

c)

d)

e)

f)

g)

WIBOR 3M + marża od
3,00 p.p.
WIBOR 3M + marża od
3,50 p.p.

6,90%
WIBOR 3M + 5,5 p.p.

WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.

Kredyty preferencyjne udzielone od 01.08.2015 r.
Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych,
a) ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów - linia PR.

b)

pow. 50 000,00 zł

0,67x(WIBOR 3M8) +
marża 2,50% p.p.)
min 3% 6)
Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym 0,67x(WIBOR 3M8) +
- linia RR.
marża 2,50% p.p.)
min 3% 6)
0,67x(WIBOR 3M8) +
Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych –linia Z
marża 2,50% p.p.)
min 3% 6)
Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź,
0,50 % 7)
huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - linia K01 i DK01 (DK01 dla
dużych przedsiębiorstw).
Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź,
0,50 % 7)
huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - linia K02 i DK02 (DK02 dla
dużych przedsiębiorstw).
Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – linia
WIBOR 3M + marża
3,85 p.p.
MRcsk
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie niewymagalnych lub wymagalnych
2,50 % przy czym
zobowiązań cywilnoprawnych, z wyłączeniem zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz przez 2 lata od daty
budżetu środków europejskich, w tym na spłatę w Banku lub w innych bankach
zawarcia umowy
niewymagalnych lub wymagalnych zobowiązań wynikających z tytułu kredytu
kredytu – 1,00 %
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6) W przypadku gdy oprocentowanie wyliczone zgodnie z podanym sposobem wynosi poniżej 3% - w wysokości wyliczonego oprocentowania.
7) Oprocentowanie wyższe w przypadku braku ubezpieczenia majątku i wynosi (WIBOR 3M + 3,50 %) – [(WIBOR 3M + 3,50 % - 0,50 %)/2].
8) Do ustalenia oprocentowania przyjmuje się stopę referencyjną WIBOR 3M ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca
poprzedniego kwartału.

Pozostałe kredyty będące w ofercie -oprocentowanie zmienne 10)
1.

Kredyty pomostowe na finansowanie projektów
objętych dofinansowaniem ze środków Unii
Europejskiej udzielone od 21.12.2016r.

2.

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego:

3.

Kredyty udzielane w ramach konsorcjów bankowych
zawieranych z BPS S.A. lub innymi bankami

4.

Kredyty udzielone na finansowanie przedsięwzięć
inwestycyjnych dla Wspólnot Mieszkaniowych

5.

Kredyt hipoteczny na finansowanie działalności
gospodarczej oraz rolniczej

WIBOR 3M + marża od 3 p.p.9)
udzielane są w oparciu o cenę
zaproponowaną
w ofercie przetargowej lub w drodze
negocjacji
warunki cenowe ustalane indywidualnie
decyzją Zarządu Banku
WIBOR 1M + marża od 3 p.p.
oprocentowanie kredytu w trakcie trwania umowy nie
może być niższe niż oprocentowanie wynegocjowane
w dniu podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu

WIBOR 3M + marża od 4 p.p.

9) Dopuszcza się możliwość czasowego podwyższenia marży Banku do 2 p.p. w sytuacji braku określonych w umowie obrotów na rachunku
Kredytobiorcy.
10) Dopuszcza się możliwość uruchomienie kredytu po złożeniu wniosku o wpis hipoteki, zgodnie z przyjętymi procedurami w Banku, w sądzie
właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, a przed uprawomocnieniem wpisu hipoteki pod warunkiem podwyższenia o 2,00 p.p. marży
Banku w okresie przejściowym.

VIII. KREDYTY/ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE - oprocentowanie zmienne
Wszystkie Oddziały
1. Kredyty preferencyjne:
a) Umowy zawarte od 01-01-2016
2. Kredyty pozostałe:
a) dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
3. Zadłużenie przeterminowane:
a) od kwoty przekroczonego salda na rachunku
- dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie

11,20 %
11,20 %

11,20 %

WIBOR (warsaw interbank offered rate) - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom
WIBOR 1M - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, dla terminu 1 M
WIBOR 3M - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, dla terminu 3 M
Przy ustalaniu oprocentowanie kredytów lub depozytów, WIBOR 1M lub WIBOR 3M obliczany jest jako średnia
arytmetyczna notowań dziennych w poprzednim miesiącu dla terminu 1M lub 3M, chyba że zapisy umowy stanowią
inaczej.
WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – oprocentowanie jakie płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych
banków.

Odsetki ustawowe za opóźnienie - są równe sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punków procentowych.
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