UCHWAŁA NR 75/2020
Zarządu Banku Spółdzielczego w Pieńsku z dnia 22 października 2020 roku w sprawie:

rodzajów kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Pieńsku
oraz wysokości ich oprocentowania

§1
Lp.

Rodzaje kredytów

Stopa
procentowa

Kredyty dla przedsiębiorstw indywidualnych spółek i spółdzielni
Kredyty na finansowanie działalności gospodarczej:
1) kredyt obrotowy w rachunku kredytowym,
2) kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
3) szybka gotówka dla firm,
4) szybka linia kredytowa,
5) kredyt na dobry początek
1.
zmienna
6) kredyt płatniczy
7) kredyt rewolwingowy,
8) kredyt inwestycyjny,
9) kredyt „Szybka inwestycja”,
10) kredytowa linia hipoteczna
11) pożyczka
Kredyty dla rolników indywidualnych
Kredyt na finansowanie działalności rolniczej
1) kredyt obrotowy w rachunku kredytowym,
2) kredyt inwestycyjny,
zmienna
1.
3) kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,
4) kredyt płatniczy,
5) kredyt rewolwingowy,
6) kredytowa linia hipoteczna
Kredyt obrotowy na zakup środków rzeczowych do
2.
zmienna
produkcji rolnej
3.

Kredyt obrotowy - klęskowy
Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR do
4.
oprocentowania kredytów inwestycyjnych oraz
obrotowych klęskowych udzielanych do 31.12.2014 r.
Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR do
oprocentowania kredytów inwestycyjnych oraz
5.
obrotowych klęskowych udzielanych od 23.04.2015 r.
do 28.11.2018 r.
Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR do
oprocentowania udzielanych od 29.11.2018 r.
1) Kredyty inwestycyjne – symbol RR, Z, PR
2) Kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych6.
symbol ZC
3) Kredyty obrotowe- symbol KSP
4) Kredyty klęskowe inwestycyjne i obrotowe –
symbol K01, DK01, K02,DK02
Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach
7.
rolnych z częściową spłatą kapitału (CSK) udzielane do
31.12.2014 r.
Kredyt na częściowe finansowanie zakupu użytków
8.
rolnych z częściową spłatą kapitału – Symbol MRcsk
udzielane od 23.04.2015 r.
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyt w rachunku oszczędnościowo1.
rozliczeniowym

zmienna

2.

Kredyty gotówkowe dla ludności:

3.

Kredyt na PIĄTKĘ

zmienna

zmienna

zmienna

Oprocentowanie

WIBOR 1M1 + marża Banku od
2,50 do 8,00 p.p. 4)

WIBOR 1M1 + marża Banku
od 2,60 do 8,00 p.p. 4)

7,20 %
6,00 %
1,5 – 1,6 redyskonta weksli
Stopa % ustalana przez
ARiMR
WIBOR 3M3) + marża Banku 2,5
p.p.

WIBOR 3M3) + marża Banku 2,5p.p.,
WIBOR 3M3) + marża Banku 1,7p.p.,
WIBOR 3M3) + marża Banku 3,5p.p.,
WIBOR 3M3) + marża Banku 3,5p.p.

zmienna

WIBOR 3M2) + marża Banku od 3
do 8 p.p.4)

zmienna

4,30 % – 7,00 % 5)

zmienna

7,20 %

zmienna

7,20 %

stała

5,50%

4.

Kredyt ekologiczny

5.

6.

stała

5,50 %

Kredyt ELASTYCZNY:
- dla Klientów przekazujących dochód na rachunek w
BS Pieńsk
- dla pozostałych Klientów Banku

zmienna

7,00 %

Kredyty mieszkaniowe MÓJ DOM

zmienna

7,20 %
WIBOR 3M 2) + marża Banku od
0,3 do 7 p. p. 4)
w przypadku nieprzedstawienia
zabezpieczenia przejściowego podwyższa się
marżę o 1 p.p., do dnia dokonania
prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku

WIBOR 3M 2) + marża Banku od
0,3 do 7 p. p. 4)
7.

Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie

zmienna

w przypadku nieprzedstawienia
zabezpieczenia przejściowego podwyższa się
marżę o 1 p.p., do dnia dokonania
prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku

WIBOR 3M 2) + marża Banku od
0,3 do 7 p. p. 4)
8.

Uniwersalny kredyt hipoteczny

zmienna

w przypadku nieprzedstawienia
zabezpieczenia przejściowego podwyższa się
marżę o 1 p.p., do dnia dokonania
prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku

Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych
1.

Kredyty inwestycyjne „Wspólny remont” do kwoty
100.000,- zł włącznie

zmienna

WIBOR 3M 2) + marża Banku
5,00 p. p.

2.

Kredyty inwestycyjne „Wspólny remont” powyżej
kwoty 100.000,- zł

zmienna

WIBOR 3M 2) + marża Banku 4,6
p. p.

Kredyty inwestycyjne z premią termomodernizacyjną i remontową BGK (dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych)
WIBOR 3M 2) + marża Banku
1.
Kredyt do kwoty 100.000,00 zł włącznie
zmienna
5,00 p. p.
WIBOR 3M 2) + marża Banku 4,6
2.
Kredyt powyżej kwoty 100.000,00 zł
zmienna
p. p.
Kredyty dla instytucji niekomercyjnych
1) kredyty obrotowe w rachunku kredytowym
WIBOR 1M1 + marża Banku od
1.
2) kredyty inwestycyjne w rachunku kredytowym
zmienna
3,00 do 8,00 p.p. 4)
3) kredyty odnawialne w rachunku bieżącym
2.

Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego
1) Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym
1.
2) Kredyty inwestycyjne w rachunku kredytowym
2.

Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym

zmienna

1,5 redyskonta weksli
Stopa % ustalana przez ARiMR

zmienna

Średni WIBOR 1M + marża
Banku
Zgodnie z umową na obsługę
budżetu.

zmienna

Ogólne
1.

Kredyt pomostowy

zmienna

WIBOR 1M 1) + marża
od 3 do 8 p. p. 4)

2.

Kredyty z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zawartych do
31.12.2014 r.

zmienna

WIBOR 3M 2) + marża od 3 do 6
p.p. 4)

zmienna

czterokrotność stopy lombardowej

zmienna

dwukrotność odsetek ustawowych
za opóźnienie

3.

4.

Zadłużenie dla umów zawartych do 31.12.2015 r., jeśli
umowa wprost przewiduje odsetki za opóźnienie w
wysokości „czterokrotności stopy lombardowej” stosuje
się odsetki za opóźnienia wskazane w umowie
Zadłużenie przeterminowane – dla pozostałych umów,
dla których umowa nie przewiduje wprost odsetek za
opóźnienie w wysokości „czterokrotności stopy
lombardowej” stosuje się dwukrotność odsetek
ustawowych za opóźnienie

Karty kredytowe VISA dla osób fizycznych
Karta kredytowa VISA :
1.
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe,
2) plan ratalny „Praktyczna rata”
Karty kredytowe VISA Business
Karta kredytowa VISA :
1.
transakcje gotówkowe, bezgotówkowe

zmienna
zmienna

7,20 %
7,20 %

zmienna

7,20 %

§2
Stopy procentowe ustalane są w stosunku rocznym.
§3
Traci moc Uchwała Zarządu Banku Spółdzielczego w Pieńsku nr 37/2020 z dnia 29.05.2020 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd

1)

WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania
3 M liczony jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania
3) WIBOR 3 M ogłaszany na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca poprzedzający każdy następny kwartał
4) Ostateczna wysokość marży Banku uzależniona jest od dokonanej przez Bank oceny ryzyka kredytowego
5)
Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od dokonanej przez Bank oceny ryzyka kredytowego.
2) WIBOR

