Załącznik do Uchwały Nr 93/Z/2016
Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych
z dnia 15 grudnia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH
W BIESZCZADZKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W USTRZYKACH DOLNYCH

I.

KREDYTY

A

KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1)

Kredyt gotówkowy „Regionalny”
- z okresem spłaty do 1 roku
- z okresem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat
- z okresem spłaty powyżej 2 lat do 3 lat
- z okresem spłaty powyżej 3 lat do 4 lat
- z okresem spłaty powyżej 4 lat do 5 lat
- z okresem spłaty powyżej 5 lat do 6 lat

7,50 %
8,00 %
8,50 %
9,00 %
9,50 %
10,00 %

2)

Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR

10,00 %

Kredyt gotówkowy „Dogodny”*
- z okresem spłaty od 1 roku do 3 lat
- z okresem spłaty powyżej 3 lat do 8 lat
3)

5,00 %
6,00 %

* oferta promocyjna „Super VIP” skierowana do pracowników administracji publicznej, sfery
budżetowej (m.in.: pracowników oświaty, służb mundurowych, służby zdrowia, ZUS,
Urzędów Skarbowych, sądów, nadleśnictw, pracowników samorządów, w tym jednostek
organizacyjnych samorządów), pracowników niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
pracowników energetyki, górnictwa, wodociągów oraz pracowników banków.

4)

Kredyt gotówkowy „Wyjątkowy”
- z okresem spłaty do 1 roku

5)

Kredyt gotówkowy „Kresowy”
- z okresem spłaty od 1 roku do 2 lat

6)

Kredyt gotówkowy „Rocznicowy”
- z okresem spłaty od 1 roku do 3 lat
- z okresem spłaty powyżej 3 lat do 8 lat

0,00%
2,80%

4,90 %
5,90 %
stawka WIBOR 3M*
+ marża 2,20 p.p.
* WIBOR 3M liczony jako

7)

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

średnia arytmetyczna z
miesiąca poprzedzającego
okres jej obowiązywania
(zmiana co kwartał
kalendarzowy,
obowiązująca od
pierwszego dnia
kalendarzowego miesiąca
następującego po kwartale
kalendarzowym, tj. od
stycznia, kwietnia, lipca,
października każdego
roku).

stawka WIBOR 3M*
+ marża 2,30 p.p.
* WIBOR 3M liczony jako

8)

Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”

średnia arytmetyczna z
miesiąca poprzedzającego
okres jej obowiązywania
(zmiana co kwartał
kalendarzowy,
obowiązująca od
pierwszego dnia
kalendarzowego miesiąca

następującego po kwartale
kalendarzowym, tj. od
stycznia, kwietnia, lipca,
października każdego
roku).

stawka WIBOR 3M*
+ marża 2,50 p.p.
* WIBOR 3M liczony jako

9)

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

średnia arytmetyczna z
miesiąca poprzedzającego
okres jej obowiązywania
(zmiana co kwartał
kalendarzowy,
obowiązująca od
pierwszego dnia
kalendarzowego miesiąca
następującego po kwartale
kalendarzowym, tj. od
stycznia, kwietnia, lipca,
października każdego
roku).

stawka WIBOR 3M*
+ marża 4,00 p.p.
* WIBOR 3M liczony jako

10)

Kredyt Konsolidacyjny

średnia arytmetyczna z
miesiąca poprzedzającego
okres jej obowiązywania
(zmiana co kwartał
kalendarzowy,
obowiązująca od
pierwszego dnia
kalendarzowego miesiąca
następującego po kwartale
kalendarzowym, tj. od
stycznia, kwietnia, lipca,
października każdego
roku).

Wysokość oprocentowania kredytów przeterminowanych :
11)

B

- dla umów zawartych od 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. 14% w stosunku rocznym
- dla umów zawartych do 31.12.2015 r. - czterokrotność oprocentowania kredytu lombardowego NBP, tj. 10%
w stosunku rocznym

KREDYTY NA DZIAŁALANOŚĆ GOSPODARCZĄ
Kredyt w rachunku kredytowym:

1)

- do kwoty 50 000 złotych
- powyżej 50 000 złotych do kwoty 150 000 złotych
- powyżej 150 000 złotych do kwoty 300 000 złotych
- powyżej 300 000 złotych do kwoty 500 000 złotych
- powyżej 500 000 złotych

10,00 %*/**
9,50 %*/**
9,00 %*/**
8,50 %*/**
8,00 %*/**

* w ramach negocjacji Zarząd Banku w indywidualnych przypadkach może obniżyć
oprocentowanie maksymalnie o 4 p.p. (Uchwała Zarządu Nr 7/Z/2016 z dnia 26.01.2016 r.)
** możliwość oprocentowania kredytów według stawki WIBOR 1M + marża banku (0-8 p.p.)
dla kredytów z okresem spłaty do 1-go roku oraz WIBOR 3M + marża banku (0-8 p.p.) dla
kredytów z okresem spłaty powyżej 1 roku. Wysokość marży podlega negocjacji.

Kredyt w rachunku bieżącym i w linii kredytowej odnawialnej:
- do kwoty 150 000 złotych
- powyżej 150 000 złotych do kwoty 250 000 złotych
- powyżej 250 000 złotych do kwoty 300 000 złotych
- powyżej 300 000 złotych
2)
* w ramach negocjacji Zarząd Banku w indywidualnych przypadkach może obniżyć
oprocentowanie maksymalnie o 4 p.p. (Uchwała Zarządu Nr 7/Z/2016 z dnia 26.01.2016 r.)
** możliwość oprocentowania kredytów według stawki WIBOR 1M + marża banku (0-8 p.p.)
dla kredytów z okresem spłaty do 1-go roku oraz WIBOR 3M + marża banku (0-8 p.p.) dla
kredytów z okresem spłaty powyżej 1 roku. Wysokość marży podlega negocjacji.

10,00 %*/**
9,50 %*/**
9,00 %*/**
8,50 %*/**

stawka WIBOR 1M*
+ marża 4,50 p.p.
* WIBOR 1M liczony jako

3)

SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

średnia z okresu 1 miesiąca
(obowiązuje od pierwszego
dnia rozpoczynającego
kolejny okres, tj. pierwszy
dzień m-ca, do ostatniego
dnia okresu tj. ostatniego
dnia m-ca)

stawka WIBOR 1M*
+ marża 4,50 p.p.
* WIBOR 1M liczony jako

4)

SZYBKA LINIA KREDYTOWA

średnia z okresu 1 miesiąca
(obowiązuje od pierwszego
dnia rozpoczynającego
kolejny okres, tj. pierwszy
dzień m-ca, do ostatniego
dnia okresu tj. ostatniego
dnia m-ca)

stawka WIBOR 1M*
+ marża 3,00 p.p.
* WIBOR 1M liczony jako

5)

Kredyt na dobry początek (w rachunku bieżącym)

średnia z okresu 1 miesiąca
(obowiązuje od pierwszego
dnia rozpoczynającego
kolejny okres, tj. pierwszy
dzień m-ca, do ostatniego
dnia okresu tj. ostatniego
dnia m-ca)

stawka WIBOR 3M*
+ marża od 4,00 p.p –
4,50 p.p.**
Kredyt na finansowanie przedsięwzięć deweloperskich
6)
** wysokość marży podlega negocjacji.

Kredyt technologiczny:
- z okresem spłaty do 1 roku
- z okresem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat
- z okresem spłaty powyżej 3 lat do 10 lat
** wysokość marży podlega negocjacji.

7)

* WIBOR 3M liczony jako
średnia z okresu 1 miesiąca
(obowiązuje od pierwszego
dnia rozpoczynającego
kolejny okres, tj. pierwszy
dzień m-ca, do ostatniego
dnia okresu tj. ostatniego
dnia m-ca)

stawka WIBOR
1M*/3M* + marża:
od 2,00 - 2,50 p.p.**
od 2,50 - 3,00 p.p.**
od 3,00 - 4,00 p.p.**
* WIBOR 1M liczony jako
średnia z okresu 1 miesiąca
(obowiązuje od pierwszego
dnia rozpoczynającego
kolejny okres, tj. pierwszy
dzień m-ca, do ostatniego
dnia okresu tj. ostatniego
dnia m-ca)
* WIBOR 3M liczony jako
średnia z okresu 1 miesiąca
(obowiązuje od pierwszego
dnia rozpoczynającego
kolejny okres, tj. pierwszy
dzień m-ca, do ostatniego
dnia okresu tj. ostatniego
dnia m-ca)

Wysokość oprocentowania kredytów przeterminowanych :
8)

- dla umów zawartych od 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. 14% w stosunku rocznym
- dla umów zawartych do 31.12.2015 r. - czterokrotność oprocentowania kredytu lombardowego NBP, tj. 10%
w stosunku rocznym

C

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

1)

Kredyt obrotowy i inwestycyjny w rachunku kredytowym

7,80 %

2)

Kredyt w rachunku bieżącym w formie linii kredytowej odnawialnej

8,80 %

3)

Kredyt w rachunku bieżącym „LIMIT – AGRO”

8,80 %

Wysokość oprocentowania kredytów przeterminowanych :
4)

D

- dla umów zawartych od 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. 14% w stosunku rocznym
- dla umów zawartych do 31.12.2015 r. - czterokrotność oprocentowania kredytu lombardowego NBP, tj. 10%
w stosunku rocznym

KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1)

Kredyt w rachunku bieżącym

2)

Kredyt w rachunku kredytowym

oprocentowanie
zgodnie z procedurą
zamówienia lub
ustalone w toku
negocjacji
oprocentowanie
zgodnie z procedurą
zamówienia lub
ustalone w toku
negocjacji

Wysokość oprocentowania kredytów przeterminowanych :

3)
E

- dla umów zawartych od 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. 14% w stosunku rocznym
- dla umów zawartych do 31.12.2015 r. - czterokrotność oprocentowania kredytu lombardowego NBP, tj. 10%
w stosunku rocznym

KREDYTY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
stawka WIBOR 3M*
+ marża od 2-3 p.p.**
Kredyt inwestycyjny „Wspólny Remont”

1)
** wysokość marży podlega negocjacji.

* WIBOR 3M liczony jako
średnia z okresu 1 miesiąca
(obowiązuje od pierwszego
dnia rozpoczynającego
kolejny okres, tj. pierwszy
dzień m-ca, do ostatniego
dnia okresu tj. ostatniego
dnia m-ca)

Wysokość oprocentowania kredytów przeterminowanych :
2)

II.

- dla umów zawartych od 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. 14% w stosunku rocznym
- dla umów zawartych do 31.12.2015 r. - czterokrotność oprocentowania kredytu lombardowego NBP, tj. 10%
w stosunku rocznym

KREDYTY WYCOFANE Z OFERTY

A

KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1)

Kredyt gotówkowy „Jubileuszowy” udzielany do dnia 28 grudnia 2011 r.

2)

Kredyt gotówkowy „Ustrzycki” udzielany do 30 września 2013 r.

3)

Kredyt gotówkowy „Noworoczny” udzielany do dnia 30 września 2013 r.

4)

Kredyt gotówkowy „Lider” udzielany do dnia 30 września 2014 r.
- z okresem spłaty do 1 roku
- z okresem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat
- z okresem spłaty powyżej 3 lat do 5 lat
* oprocentowanie obniża się o 1 p.p. w przypadku posiadania rachunku ROR w BBS, na
którym odnotowuje się stałe wpływy miesięczne (m.in.: wynagrodzenie, renta, emerytura)

5)

Kredyt gotówkowy „Popularny” udzielany do dnia 15 marca 2015 r.

8,90 %
10,00 %
9,90 %
8,00 %*
9,00 %*
9,50 %*

10,00 %

stawka WIBOR 3M*
+ marża 4,00 p.p.
* WIBOR 3M liczony jako

6)

Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych

7)

Kredyt gotówkowy „Domowy” udzielany do dnia 16 grudnia 2016 r.
- z okresem spłaty do 2 lat
- z okresem spłaty powyżej 2 lat do 5 lat
- z okresem spłaty powyżej 5 lat do 8 lat

B

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1)

Kredyt w rachunku kredytowym udzielane do dnia 08 grudnia 2014 r.:
- do kwoty 50 000 złotych
- powyżej 50 000 złotych do kwoty 150 000 złotych
- powyżej 150 000 złotych do kwoty 300 000 złotych
- powyżej 300 000 złotych do kwoty 500 000 złotych
- powyżej 500 000 złotych

średnia arytmetyczna z
miesiąca poprzedzającego
okres jej obowiązywania
(zmiana co kwartał
kalendarzowy,
obowiązująca od
pierwszego dnia
kalendarzowego miesiąca
następującego po kwartale
kalendarzowym, tj. od
stycznia, kwietnia, lipca,
października każdego
roku).

8,00 %
9,00 %
9,50 %

12,00 %*/**
11,00 %*/**
10,00 %*/**
9,00 %*/**
8,00 %*/**

* w ramach negocjacji Zarząd Banku w indywidualnych przypadkach może obniżyć
oprocentowanie maksymalnie o 3 p.p. (Uchwała Zarządu Nr 23/Z/2007 z dnia 29.03.2007 r.)
** możliwość oprocentowania kredytów według stawki WIBOR 1M + marża banku (0-8 p.p.)
dla kredytów z okresem spłaty do 1-go roku oraz WIBOR 3M + marża banku (0-8 p.p.) dla
kredytów z okresem spłaty powyżej 1 roku. Wysokość marży podlega negocjacji.

2)

Kredyt w rachunku bieżącym i w linii kredytowej odnawialnej udzielane do dnia
08 grudnia 2014 r.:
- do kwoty 50 000 złotych
- powyżej 50 000 złotych do kwoty 150 000 złotych
- powyżej 150 000 złotych do kwoty 250 000 złotych
- powyżej 250 000 złotych do kwoty 300 000 złotych
- powyżej 300 000 złotych

12,50 %*/**
11,50 %*/**
10,50 %*/**
10,00 %*/**
9,50 %*/**

* w ramach negocjacji Zarząd Banku w indywidualnych przypadkach może obniżyć
oprocentowanie maksymalnie o 3 p.p. (Uchwała Zarządu Nr 23/Z/2007 z dnia 29.03.2007 r.)
** możliwość oprocentowania kredytów według stawki WIBOR 1M + marża banku (0-8 p.p.)
dla kredytów z okresem spłaty do 1-go roku oraz WIBOR 3M + marża banku (0-8 p.p.) dla
kredytów z okresem spłaty powyżej 1 roku. Wysokość marży podlega negocjacji.

C

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

1)

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym udzielany do dnia 09 lipca 2013 r.

2)
3)
4)
5)

Kredyt obrotowy i inwestycyjny w rachunku kredytowym udzielany do dnia
09 października 2014 r.
Kredyt obrotowy i inwestycyjny w rachunku kredytowym udzielany do dnia
09 października 2014 r.
Kredyt obrotowy i inwestycyjny w rachunku kredytowym udzielany do dnia
27 stycznia 2008 r.
Kredyt preferencyjny udzielany do dnia 30 kwietnia 2016 r.

9,00 %
8,00 %
9,00 %
1,40- redyskonta
weksli
1,50- redyskonta
weksli

III.
A

1)

2)

DEPOZYTY
LOKATY O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ
Lokaty terminowe „Standard” (miesięczne) */**
1 miesięczne
2 miesięczne
3 miesięczne
6 miesięczne
9 miesięczna
12 miesięczne
18 miesięczne
24 miesięczne
36 miesięczne
Rachunki systematycznego oszczędzania *
12 miesięczne
36 miesięczne
60 miesięczne

0,60 %
0,80 %
1,00 %
1,20 %
1,25 %
1,40 %
1,50 %
1,65 %
1,75 %
1,35 %
1,75 %
1,80 %

* oferta dla klientów indywidualnych, możliwość negocjacji oprocentowania od kwoty 100 000 zł.
** oferta dla instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych

B

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE
oprocentowanie wg zmienne stopy procentowej

1)

a’vista

0,05 %

2)

Rachunki ROR (w tym Pakiety)

0,00 %

3)

Rachunki bieżące i pomocnicze

0,00 %

4)

Rachunki bieżące rolników

0,00 %

5)

Rachunki powiernicze dla Deweloperów

0,00 %

6)

Rachunki SKO

0,50 %

7)

Rachunki PKZP

0,00 %

C

RACHUNKI WALUTOWE
oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej

1)

dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych:
USD
EUR
GBP

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

2)

dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek
organizacyjnych w walutach wymienialnych:
USD
EUR
GBP

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

IV
A

DEPOZYTY WYCOFANE Z OFERTY
LOKATY O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ
Lokata „OKAZJA”

1)

2)

minimalna kwota wkładu 5 000 zł
6 miesięczna
9 miesięczna
12 miesięczna

Lokata „PROMOCJA”

1,35 %
1,45 %
1,50 %
minimalna kwota wkładu 2 000 zł

6 miesięczna

1,35 %

Lokaty miesięczne

3)

minimalna kwota wkładu 100 zł
1 miesięczne
2 miesięczne
3 miesięczne
6 miesięczne
12 miesięczne
18 miesięczne
24 miesięczne
36 miesięczne

Lokata Promocyjna „Gratka” *

0,70 %
0,85 %
1,25 %
1,35 %
1,50 %
1,55 %
1,65 %
1,75 %
minimalna kwota wkładu 2 000 zł

4)
9 miesięczna

C

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE
oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej

1)

oprocentowanie wkładów mieszkaniowych

1,45 %

0,00 %

