Bank Spółdzielczy w Trzebielu

TABELA OPROCENTOWANIA
PRODUKTÓW BANKOWYCH
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W TRZEBIELU
I. PODSTAWOWE ZASADY OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW
BANKOWYCH
1. Obowiązujące w Banku oprocentowanie jest oprocentowaniem zmiennym,, liczonym w skali roku.
2. Odsetki naliczone od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez Bank
Spółdzielczy w Trzebielu dopisywane są do kapitału w okresach półrocznych, na koniec każdego
półrocza kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 33-3a.
3. Odsetki naliczone od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach terminowych lokat
oszczędnościowych kapitalizują się po upływie okresu umownego.
3a. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym dopisywane są do
kapitału w walucie
ie rachunku w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
4. Odsetki naliczane są w walucie rachunku.
5. Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w
miesiącu i 365 dni w roku.
6. Bank otwiera
era i prowadzi rachunki w złotych polskich (PLN) oraz w następujących walutach
wymienialnych:
- w dolarach amerykańskich (USD),
- w euro (EUR).
7. Wpłaty na rachunki prowadzone w walutach wymienialnych oraz wypłaty z tych rachunków mogą być
dokonywane tylko walutach, w których Bank prowadzi rachunki, określonych w ust. 6.
8. Bank udziela kredyty wyłącznie w złotych polskich (PLN).
9. Indywidualne negocjacje stawek oprocentowania depozytów odbywają się z jednym z członków Zarządu.
10. Indywidualne negocjacje stawek ooprocentowania
procentowania kredytów odbywa się z członkami Zarządu zgodnie z
posiadanymi kompetencjami.

Żary, marzec – 2015r.

II. OSOBY PRYWATNE
TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe płatne na każde żądanie potwierdzone
imienną książeczką oszczędnościową, oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach
wymienialnych, rachunki PKZP/SKO/Rad rodziców i wkłady na budownictwo mieszkaniowe
Stawki obowiązujące dla lokat otwartych od dnia 01. lipca 2020r. (włącznie)

Lp.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie
PLN

1.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

0,00 %

1a.

Podstawowy Rachunek Płatniczy

0,00 %

1b.

Rachunek oszczędnościowy

0,10 %

1c.

Rachunek oszczędnościowy JUNIOR -13

0,10 %

1d.

Rachunek oszczędnościowy JUNIOR +13

0,10 %

2.

Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie
potwierdzony imienną książeczką oszczędnościową

0,00 %

3.

Rachunek dla rady rodziców/PKZP

0,00 %

4.

Rachunek dla Szkolnej Kasy Oszczędnościowej (SKO)

0,00 %

5.

Książeczki na budownictwo mieszkaniowe

0,00 %

UWAGA!!! Wycofane z oferty

6.

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w
walutach
wymienialnych,
zwane
rachunkami
walutowymi

EUR

USD

0,00 %

0,00%

UWAGA!!! Minimalna wpłata niezbędna do otwarcia rachunku
wynosi:
- 10 USD
- 10 EUR

TAB. 2 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i w walutach wymienialnych
Stawki obowiązujące dla lokat otwartych od dnia 01. lipca 2020r. (włącznie)

Lp.
1.

2.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie
PLN

EUR

USD

1-miesięczne

0,20 %

0,10 %

0,10 %

3-miesięczne

0,25 %

0,15 %

0,15 %

6-miesięczne

0,40 %

0,20 %

0,20 %

12-miesięczne

0,50 %

0,30 %

0,30 %

24-miesięczne

0,60 %

36-miesięczne

0,70 %

Lokata STANDARDOWA

Lokata DOPŁATA
6-miesięczne

0,30 %

12-miesięczne

0,50 %

UWAGA!!! Minimalne wkłady na lokatach:
- standardowa w złotych polskich (PLN)
- dopłata w złotych polskich (PLN)
Tabela oprocentowania produktów bankowych

- 1.000,00 PLN
- 500,00 PLN
2

- standardowa w dolarach amerykańskich - 500,00 USD
(USD)
- 500,00 EUR
- standardowa w euro (EUR)
Wpłaty uzupełniające do lokaty dopłata można wnosić gotówką lub przelewem, w dowolnej wysokości.
Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających do lokat standardowych.
Klienci nie mają obowiązku uzupełniania wkładów do kwot minimalnych, o których mowa powyżej dla lokat
otwartych przed dniem wprowadzenia zmian

TAB. 3 Kredyty w złotych polskich

Stawki obowiązujące od dnia 29 maja 2020r.( włącznie)
Lp.
Rodzaj kredytu
1.

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

2.

Kredyt gotówkowy na cele konsumpcyjne:

3.

III.

Oprocentowanie
7,20 %

- do 1 roku

7,20 %

- powyżej 1 roku do 2 lat

7,20 %

- powyżej 2 do 3 lat

7,20 %

- powyżej 3 do 5 lat

7,20 %

- powyżej 5 do 6 lat

7,20 %

- powyżej 6 do 7 lat

7,20 %

- powyżej 7 do 8 lat

7,20 %
WIBOR 3m+marża 3,78

Kredyt hipoteczny

KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TAB. 1 Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych

Lp.

Rodzaj kredytu

Oprocentowanie
PLN

1.

Rachunek rozliczeniowy/pomocniczy

EUR

USD

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

UWAGA!!! Minimalna wpłata niezbędna do otwarcia rachunku wynosi:
- 50 PLN
- 50 USD
- 50 EUR

TAB. 2 Rachunki lokat terminowych w złotych i w walutach wymienialnych
Stawki obowiązujące dla lokat otwartych od dnia 01. lipca 2020r. (włącznie)
Lp.
Rodzaj rachunku
Oprocentowanie
1.

PLN

EUR

USD

1-miesięczne

0,20 %

0,01 %

0,01 %

3-miesięczne

0,25 %

0,01 %

0,01 %

6-miesięczne

0,30 %

0,01 %

0,01 %

12-miesięczne

0,35 %

0,01 %

0,01 %

Rachunki lokat terminowych

UWAGA!!! Minimalne wkłady na lokatach:
- 1.000,00 PLN
- 2.000,00 USD
- 2.000,00 EUR
Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających do lokat.
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Klienci nie mają obowiązku uzupełniania wkładów do kwot minimalnych, o których mowa powyżej dla kont
otwartych przed dniem wprowadzenia zmian.

TAB. 3 Kredyty dla klientów instytucjonalnych w PLN
Lp.
Rodzaj kredytu
1.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

2.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym:

3.

4.

Oprocentowanie

7,20 %

- do 12 miesięcy

7,20 %

- powyżej 12 miesięcy

7,20 %

Kredyt inwestycyjny, również na realizację projektów
dofinansowywanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej

7,20 %

UWAGA!!!
Oprocentowanie niewykorzystanej kwoty kredytu inwestycyjnego wypłacanego
w transzach

7,20 %

Niewykorzystana kwota kredytu w rachunku bieżącym

2,50 %

UWAGA!!!
Dotyczy kredytów udzielonych i/lub odnowionych od dnia 20 marca 2015r.
(włacznie)

IV.

ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE

TAB. 1 Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w PLN
Lp.

Oprocentowanie

1.

Zadłużenie przeterminowane dla kredytów udzielonych do dnia
31-12-2015r. (włącznie)

czterokrotność stopy
lombardowej NBP

2.

Zadłużenie przeterminowane dla kredytów udzielonych od dnia
01-12-2016r. (włącznie)

dwukrotność odsetek
ustawowych za
opóźnienie
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