Załącznik do Uchwały Nr 01/017/2022 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 13.05.2022 r.
- obowiązuje od 18.05.2022 r.
TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KĄTACH WROCŁAWSKICH
Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI
Obowiązująca
OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW
Lp.
stawka
I.
Rachunki płatne na każde żądanie (oprocentowanie zmienne)
1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
0,19%
2. Rachunki płatne na każde żądanie - książeczki a'vista
0,19%
3. Książeczki mieszkaniowe (tylko dla umów trwających)
0,30%
4. Depozyty zablokowane
0,00%
5. Rachunek oszczędnościowy (tylko dla umów trwających)
WIBID 1M - MARŻA*
6. Podstawowy rachunek płatniczy
0,00%
* WIBID 1M (wyrażona w procentach - Stopa referencyjna ustalana jest jako średnia ze stawek WIBID 1M z miesiaca
bezpośrednio poprzedzajacego miesięczny okres w którym obowiązuje oprocentowanie). MARŻA (wyrażona w p. p.) - stała w
całym okresie trwania rachunku oszczędnościowego wartość pomniejszająca stopę referencyjną WIBID 1M.
II.
Rachunki terminowe
1) dla Klientów indywidualnych (osób fizycznych) 1)

II-A

Lokaty standardowe - oprocentowanie zmienne
Okres lokaty
do 19 999,99 zł
1. 1-miesięczne
0,25%
2. 2-miesięczne
0,25%
3. 3-miesięczne
0,30%
4. 4-miesięczne
0,30%
5. 5-miesięczne
0,45%
6. 6-miesięczne
1,00%
7. 9-miesięczne
1,01%
8. 12-miesięczne
2,00%
9. 24-miesięczne
2,80%
10. 36-miesięczne
3,00%
Lokaty standardowe - oprocentowanie stałe
Okres lokaty
do 19 999,99 zł
1. 1-miesięczne
0,25%
2. 2-miesięczne
0,25%
3. 3-miesięczne
0,30%
4. 4-miesięczne
0,30%
5. 5-miesięczne
0,50%
6. 6-miesięczne
4,00%
7. 9-miesięczne
1,60%
8. 12-miesięczne
0,90%

do 59 999,99 zł
0,25%
0,25%
0,30%
0,30%
0,45%
1,00%
1,01%
2,00%
2,80%
3,00%

pow. 60 000,00 zł
0,25%
0,25%
0,30%
0,30%
0,45%
1,00%
1,01%
2,00%
2,80%
3,00%

do 59 999,99 zł
0,25%
0,25%
0,30%
0,30%
0,50%
4,00%
1,60%
0,90%

pow. 60 000,00 zł
0,25%
0,25%
0,30%
0,30%
0,50%
4,00%
1,60%
0,90%

Minimalna kwota nowo zakładanej standardowej lokaty terminowej wynosi 100 zł
Lokaty progresywne - 6-miesięczne (PROGRESJA EDYCJA II) (oprocentowanie zmienne)
w 1 miesiącu
w 2 miesiącu
w 3 miesiącu
w 4 miesiącu
w 5 miesiącu
0,22%

0,33%

0,33%

0,44%

2,24%

w 6 miesiącu
3,04%

Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach
wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymywania lokaty. Kwota minimalna lokaty wynosi 1 000 zł
W przypadku nie dotrzymania terminu przetrzymywania środków na rachunkach terminowych ustala się oprocentowanie
zerwania w wysokości 0%, za wyjątkiem pełnych miesięcy dotrzymania w przypadku lokat progresywnych.
Rachunek terminowy lokaty oszczędnościowej otwieranej za pośrednictwem Systemu Bank Internetowy dla Klientów
indywidualnych. (oprocentowanie stałe)/ 2)
Okres lokaty
Oprocentowanie
0,25%
1.
1-miesięczne
0,25%
2.
2-miesięczne
0,30%
3.
3-miesięczne
0,30%
4.
4-miesięczne
0,50%
5.
5-miesięczne
4,00%
6.
6-miesięczne
1,60%
7.
9-miesięczne
0,90%
8.
12-miesięczne
Minimalna kwota nowo zakładanej lokaty terminowej otwieranej za pośrednictwem Systemu Bank Internetowy wynosi 500 zł
Oprocentowanie podane jest w stosunku rocznym.
dla Klientów indywidualnych w ramach umów zawartych w oparciu o "Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych"
2)dla Klientów indywidualnych w ramach umów zawartych w oparciu o "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych dla osób fizycznych"

1)

Produkty wycofane z oferty - tylko dla umów trwających
Lokaty progresywne - 6-miesięczne - tylko dla umów trwających (oprocentowanie zmienne)
w 1 miesiącu
w 2 miesiącu
w 3 miesiącu
w 4 miesiącu
w 5 miesiącu
0,40%

0,70%

0,70%

0,80%

1,60%

w 6 miesiącu
1,80%

Część B - KLIENCI INSTYTUCJONALNI
2) dla Klientów instytucjonalnych 3)

II-B
Lp.
I.
1.
2.
3.
4.

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rachunki bieżące (oprocentowanie zmienne)
Rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze
Rachunki rozliczeniowe dla rolników
Depozyty zablokowane
Rachunek VAT
Lokaty standardowe - (oprocentowanie zmienne)
Okres lokaty
Obowiązująca stawka
0,15%
1-miesięczne
0,15%
2-miesięczne
0,21%
3-miesięczne
0,30%
4-miesięczne
0,30%
5-miesięczne
0,31%
6-miesięczne
0,31%
9-miesięczne
0,42%
12-miesięczne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Okres lokaty
1-miesięczne
2-miesięczne
3-miesięczne
4-miesięczne
5-miesięczne
6-miesięczne
9-miesięczne
12-miesięczne

Obowiązująca
stawka
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Lokaty standardowe - (oprocentowanie stałe)
Obowiązująca stawka
0,15%
0,15%
0,20%
0,30%
0,30%
0,31%
0,41%
0,46%

Lokaty krótkoterminowe MIG (oprocentowanie stałe)
Okres lokaty
Oprocentowanie
0,10%
1.
3-dni
0,10%
2.
7-dni
3.
14-dni
0,10%
0,10%
4.
21-dni
Minimalna kwota nowo zakładanej lokaty krótkoterminowej MIG wynosi 10 000 zł
Rozliczenia pieniężne w kwocie 1.000.000 złotych lub wyższej wykonywane są obligatoryjnie za pośrednictwem
systemu SORBNET.
Rachunki pomocnicze w walutach wymienialnych
Obowiązująca stawka
1. Rachunki pomocniczy w walucie - dolar amerykański (USD),
nieoprocentowane
2. Rachunki pomocniczy w walucie - euro (EUR),
nieoprocentowane
3. Rachunki pomocniczy w walucie - funt brytyjski (GBP).
nieoprocentowane
3)
dla Klientów instytucjonalnych w ramach umów zawartych w oparciu o Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków
bankowych dla klientów instytucjonalnych
Część C - OPROCENTOWANIE KREDYTÓW
OPROCENTOWANIE KREDYTÓW
Lp.
III. Kredyty (oprocentowanie zmienne)
na działalność gospodarczą 2):
1.1 w rachunku bieżącym i rewolwingowy
1.2 kredyty obrotowe i inwestycyjne
1.2.1
- do 1 roku
1.2.2
- od 1 roku do 3 lat
1.2.3
- powyżej 3 lat
2.
pozostałe kredyty celowe na działalność gospodarczą:

Obowiązująca
stawka

1.

2.1 kredyt rolniczy "NAWOZOWY 2022"
2.2 kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych NASZ NOWY DOM

7,20%
7,20%
7,20%
8,20%
stopa redyskonta
weksli NBP + 1,80
p.p. marży
7,20%

IV. Kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe (oprocentowanie zmienne)
kredyt odnawialny w r.o.r.
7,20%
kredyt Świąteczny, kredyt Słoneczny
6,98%
kredyt Elastyczny - dla umów zawartych do 29.05.2020 r. (włącznie)
3.1
- do 1 roku
7,20%
3.2
- do 2 lat
7,20%
3.3
- do 3 lat
7,20%
3.4
- do 4 i 5 lat
7,20%
3A. kredyt Elastyczny (promocja) - dla umów zawartych od 01.06.2020 r.
3A.1
- 5 lat
4,90%
4.
kredyt Senior
7,20%
kredyt samochodowy - kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej
5.
(średni WIBOR 3M) 1) i stałej marży Banku:
średni WIBOR 3M +
- kredyt rozliczony
5.1
5,80 p.p. marży
1.
2.
3.

- podwyższona marża do dnia rozliczenia kredytu

5.2

kredyt mieszkaniowy - kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej
(średni WIBOR 3M) 1) i stałej marży Banku:

6.
6.1

- kredyt na budowę, zakup domu, mieszkania

średni WIBOR 3M +
marża Banku (od 2,50 p.p.)

6.2

- kredyt na zakup działki, remonty

średni WIBOR 3M +
marża Banku (od 3,00 p.p.)

do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości z prawomocnym wpisem
hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu podwyższa się marżę, o której
6.3
mowa w pkt 6.1 i 6.2 o 1 p.p. Ostatnim dniem obowiązywania podwyższonej marży jest dzień
dostarczenia do Banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki.
7.
Dobry kredyt
8.

średni WIBOR 3M + 8,80
p.p. marży ( nie wiecej niż
wysokość maksymalnego
oprocentowania)

Uniwersalny kredyt hipoteczny

do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
kredytu z prawomocnym wpisem hipoteki - podwyższa się marżę, o której mowa w pkt. 8 o 1,00
8.1. p.p., chyba że zostanie ustanowione przejściowe zabezpieczenie kredytu. Ostatnim dniem
obowiązywania podwyższonej marży jest dzień dostarczenia do Banku odpisu z księgi wieczystej z
prawomocnym wpisem hipoteki

1 p.p.
7,20%
WIBOR 6M 3) +
4,80 p.p. marży

1,00 p.p.

V. Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych (oprocentowanie zmienne)
Zadłużenie przeterminowane dla
Od kwoty zadłużenia Bank nalicza odsetki w wysokości dwukrotności odsetek
1.
Kredytów udzielonych po dniu
ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy
01.01.2016 r.
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p.)
Zadłużenie przeterminowane dla
2.
Kredytów udzielonych do dnia
Czterokrotność stopy lombardowej NBP
31.12.2015 r. włącznie
VI. Produkty wycofane z oferty - tylko dla umów trwających
1.
Kredyt rolniczy "NAWOZOWY 2015"
5,45%
stopa redyskonta
Kredyt rolniczy "NAWOZOWY 2020"
weksli NBP + marża
2.
Banku
3.
Kredyty na działalność gospodarczą (oprocentowanie zmienne)
kredyt od 50.000 zł
8,20%
4.
Kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe (oprocentowanie zmienne)
kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
7,20%
1) średni WIBOR 3M - wyliczany jest jako średnia z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego poprzedzającego bezpośrednio
następny okres odsetkowy. Wyliczona w ten sposób stopa bazowa dla następnego okresu odsetkowego obowiązuje od pierwszego
do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego bezpośrednio następującego po miesiącu z którego została wyliczona jej średnia
wartość.
2) dla kredytów powyżej 60.000 zł istnieje możliwość negocjacji.
3) WIBOR 6M - określany jest na pierwszy roboczy dzień miesiąca stycznia i na pierwszy roboczy dzień miesiąca lipca
bezpośrednio poprzedzającego zmianę oprocentowania. Zmiana wysokości stawki WIBOR 6M dla okresu odsetkowego od 15
stycznia do 14 lipca - następuje w dniu 15 stycznia (wysokość stopy referencyjnej określona na pierwszy dzień roboczy miesiąca
stycznia); dla okresu odsetkowego od 15 lipca do 14 stycznia następuje w dniu 15 lipca (wysokość stopy referencyjnej określona na
pierwszy dzień roboczy miesiąca lipca).

