Załącznik do uchwały Nr 32/2020
Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie
z dnia 08.07.2020r.

Lp.

Wyszczególnienie

Oprocentowanie
I. ŚRODKI i LOKATY

1.

a) Środki na:
- rachunkach bieżących i pomocniczych
firm
- rachunkachOMRP*
* Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy
b) Rachunki bieżące rolników

2.

3.

Środki na rachunkach samorządów
terytorialnych
- podstawowych/pomocniczych
- lokaty terminowe
Środki na rachunkach oszczędnościowych:
- płatne na każde żądanie

PLN

USD

EUR

0,00 %

0,00%

0,00%

0,00 %

-

-

0,00%

-

-

-

-

0,00 %

0,00%

-

-

wg
indywidualnych
umów
zgodnie z decyzją
Zarządu BS

0,00 %

- rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe osób
prywatnych POL-Konto, POL-Konto Senior, POLKonto Junior, POL-Konto Student, Podstawowy
Rachunek Płatniczy

0,00 %

- środki na książeczkach SKO

0,10 %

-

-

- środki na rachunkach Rad Rodziców

0,00%

-

-

0,00 zł

-

-

0,05 %

0,05%

0,05%

(minimalna kwota
lokaty 500USD)

(minimalna kwota lokaty
500EUR)

(powyżej kwoty 5.000 USD –
możliwość negocjacji)

(powyżej kwoty 5.000 EUR –
możliwość negocjacji)

0,05%

0,05%

(minimalna kwota
lokaty 500USD)

(minimalna kwota lokaty
500EUR)

(powyżej kwoty 5.000 USD –
możliwość negocjacji)

(powyżej kwoty 5.000 EUR –
możliwość negocjacji)

0,06%

0,06%

(minimalna kwota
lokaty 500USD)

(minimalna kwota lokaty
500EUR)

(powyżej kwoty 5.000 USD –
możliwość negocjacji)

(powyżej kwoty 5.000 EUR –
możliwość negocjacji)

4.

Środki na rachunkach VAT

5.

Lokaty terminowe
1 – miesięczne

3 – miesięczne

6 – miesięczne

0,06 %

0,07 %

12 – miesięczne

0,10 %

na książeczkach mieszkaniowych

0,08%

(minimalna kwota
lokaty 500USD)

(minimalna kwota lokaty
500EUR)

(powyżej kwoty 5.000 USD –
możliwość negocjacji)

(powyżej kwoty 5.000 EUR –
możliwość negocjacji)

0,05 %

lokaty terminowe podmiotów gospodarczych

6.

0,08%

wg indywidualnych umów zgodnie z decyzją Zarządu BS

Lokata EXTRA SETKA BIS (lokata odnawialna) - umowy zawarte od 1 lipca 2016r.
„EXTRA SETKA - BIS” o zmiennej stopie procentowej (minimalna kwota
lokaty – 5.000,00 zł)
Oprocentowanie do 0,20% - uzależnione jest od zadeklarowanego okresu tj.
- 100 dni – 0,10 %
- 200 dni – 0,12 %
- 300 dni – 0,15 %
- 400 dni – 0,20 %

do 0,20%

Z chwilą wycofania lokaty przed upływem okresu zadeklarowania odsetki nalicza się za
każdy miesiąc przetrzymywania w wysokości 50% wkładów a' vista.

7.

Lokata dla Ciebie (lokata nie odnawialna)
LOKATA DLA CIEBIE o zmiennej stopie procentowej (minimalna kwota
lokaty – 10.000 zł)
- dla posiadaczy rachunku bieżącego lub Pol-konta
- 6 miesięcy
- 12 miesięcy
- dla osób nie posiadających rachunku bieżącego lub Pol-konta
- 6 miesięcy
- 12 miesięcy

0,15%
0,20%
0,10%
0,15%

Z chwilą wycofania lokaty przed upływem okresu zadeklarowania odsetki nalicza się za
każdy miesiąc przetrzymywania w wysokości wkładów a' vista.”

II. KREDYTY
1.

Kredyty konsumpcyjne

7,20 %

2.

Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym PolKonto i Pol-Konto Senior

7,20 %

3.

Kredyty w rachunku bieżącym na prowadzenie działalności
gospodarczej – rolnicy

7,20%

4.

Kredyty w rachunku bieżącym na prowadzenie działalności
gospodarczej – pozostałe podmioty gospodarcze

WIBOR 3M + marża 5 pp. (z możliwością
negocjacji)

5.1 Kredyty mieszkaniowe „Mój Dom”(udzielone po 16.01.2012r. do
31.01.2018r.):
WIBOR 3M (kw.) + marża 3,5 pp.
WIBOR 3M (kw.) + marża 4 pp.
- na okres do 5 lat
- na okres powyżej 5 lat
na wniosek kredytobiorcy możliwość negocjacji marży w każdym przedziale przez Zarząd

5.2 Kredyty mieszkaniowe „Mój Dom” (udzielone po 01.02.2018r. WIBOR 3M (kw.) + marża 2,0 pp.
do 17.03.2020r.)
5.3 Kredyty mieszkaniowe „Mój Dom” (udzielone po 18.03.2020r. WIBOR 3M (kw.) + marża 2,5 pp.
do 13.07.2020r.)
5.4 Kredyty mieszkaniowe „Mój Dom” (udzielone od 14.07.2020r.)

WIBOR 3M (kw.) + marża 3,5 pp.

6.

Szybka gotówka

7.

Kredyty konsumpcyjne hipoteczne (Uniwersalny Kredyt
Hipoteczny)

6,80 %
Stała stopa procentowa

WIBOR 3M (kw.) + marża 4 pp.

na wniosek kredytobiorcy możliwość negocjacji marży w każdym przedziale przez Zarząd

8.

Kredyty na zakup środków do produkcji rolnej ze środków BS

7,20 %

9.

Kredyty inwestycyjne i obrotowe na cele rolnicze:
• do 3 lat
• powyżej 3 lat

7,10 %
7,20 %

10. Kredyty inwestycyjne i obrotowe na działalność gospodarczą:
•
do 3 lat
•
powyżej 3 lat

7,10 %
7,20 %

11. Kredyty obrotowe na działalność gospodarczą i cele rolnicze
nieudokumentowane do 8 lat:
1) Biznes-Turbo
2) Agro-Turbo

7,20%
7,20%

12. Kredyty inwestycyjne dla Wspólnot Mieszkaniowych

WIBOR 1M + marża
od 5pp do 7pp

13.1 Kredyty pomostowe Unia Biznes udzielone do 13.07.2020r.
•
•

do 5 lat
powyżej 5 lat

WIBOR 3M + marża 4 pp
WIBOR 3 M + marża 5 pp

13.2 Kredyty pomostowe Unia Biznes udzielone od 14.07.2020r.
•
•

do 5 lat
powyżej 5 lat

WIBOR 3M + marża 5 pp
WIBOR 3 M + marża 6 pp

14.1 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR udzielone od

01.04.2015r.
14.2 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR z linii K01, K02

udzielone od 06.09.2018r.
15. Kredyty na zakup gruntów rolnych udzielone od 11.05.2015r. do
03.06.2020r.
15.1 Kredyty na zakup gruntów rolnych udzielone od 04.06.2020r.

WIBOR 3M + marża
2,5 p.p.
WIBOR 3M + marża
3,5 p.p.
WIBOR 1M + marża 3 p.p.
WIBOR 1M + marża 3,5 p.p.

(udzielony do

WIBOR 3M + marża 4 p.p.

16.2 Kredyt - Kredytowa Linia Hipoteczna (udzielony od

WIBOR 3M + marża 5 p.p.

16.1 Kredyt - Kredytowa Linia Hipoteczna

13.07.2020r.)
14.07.2020r.)
17. Kredyty dla JST

Negocjowane - ofertowe

18. Kredyty przeterminowane i inne – udzielone do 31.01.2016r.

4-krotność stopy lombardowej NBP

19. Kredyty przeterminowane i inne – udzielone od 01.02.2016r.

2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie

III. Produkty wycofane z oferty z dniem 01.07.2016r.:

1. Lokaty terminowe – umowy zawarte do 30 czerwca 2016r.

24 – miesięczne i dłuższe

PLN

USD

EUR

0,10 %

-

-

2. Lokaty kuszące – umowy zawarte do 30 czerwca 2016r.
Jednomiesięczna (stopa procentowa stała)

0,05 %

Dwumiesięczna (stopa procentowa stała)

0,06 %

Trzymiesięczna (stopa procentowa stała)

• od 10 tys. do 30 tys. zł (możliwość negocjacji)
• powyżej 30 tys. do 70 tys. zł (możliwość negocjacji)
• powyżej 70 tys. zł (możliwość negocjacji)

0,07 %
0,08 %
0,10 %

3. Lokaty „Extra-Procent” /stała stopa procentowa/ – umowy zawarte do 30 czerwca 2016r.
3 – miesięczna:
- powyżej 100.000 zł

0,10 %

4. Lokata EXTRA SETKA – umowy zawarte do 30 czerwca 2016r.
„EXTRASETKA” o zmiennej stopie procentowej
Oprocentowanie do 0,20% - uzależnione jest od zadeklarowanego okresu tj.
- 100 dni – 0,10 %
- 200 dni – 0,12 %
- 300 dni – 0,15 %
- 400 dni – 0,20 %

do 0,20%

Z chwilą wycofania lokaty przed upływem okresu zadeklarowania odsetki nalicza się za każdy miesiąc
przetrzymywania w wysokości 50% wkładów a' vista.

IV. Produkty wycofane z oferty z dniem 01.04.2017r.:
1.

Kredyty pomostowe Unia Biznes i Unia Super Biznes

WIBOR 3M + marża
od 5pp - 7 pp (z możliwością negocjacji)

V. Produkty wycofane z oferty z dniem 25.05.2018r.:
1.

Kredyty konsolidacyjne:

- od 1 roku do 5 lat - WIBOR 3M (kw.) + marża 3,5 pp.
- powyżej 5 lat - WIBOR 3M (kw.) + marża 4 pp.

na wniosek kredytobiorcy możliwość negocjacji marży w każdym przedziale przez Zarząd

WIBOR 3M (kw.) + marża 4,5 pp.
WIBOR 3M (kw.) + marża 5 pp.

VI. Produkty wycofane z oferty z dniem 18.03.2020r.:
1.
2.

Kredyty mieszkaniowe „Mój Dom”:
- na okres powyżej 5 lat

6,80 %

Kredyty konsumpcyjne hipoteczne
- od 1 roku do 5 lat
- od 5 do 10 lat
- powyżej 10 lat

WIBOR 3M/kw/+marża od 3pp do 5 pp
WIBOR 3M/kw/+marża od 5,5 do 7 pp
WIBOR 3M/kw/+ +marża od 7 do 8pp

na wniosek kredytobiorcy możliwość negocjacji marży w każdym przedziale
przez Zarząd

3.

Kredyty konsumpcyjne hipoteczne (udzielone po 16.01.2012r.)
- od 1 roku do 5 lat
- od 5 do 10 lat
- powyżej 10 lat
na wniosek kredytobiorcy możliwość negocjacji marży w
każdym przedziale przez Zarząd

WIBOR 3M (kw.) + marża 5 pp.
WIBOR 3M (kw.) + marża 5,5 pp.
WIBOR 3M (kw.) + marża 6 pp.

