Załącznik do
Uchwały Zarządu nr 226/2017
z dnia 14 grudnia 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
(obowiązuje od 01 stycznia 2018 r.)

Nakło nad Notecią, grudzień 2017 r.

ROZDZIAŁ I
OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
L.p.

Wyszczególnienie

Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym

KREDYTY GOTÓWKOWE
1
2

WIBOR 3M*) + marża 7,0 p.p.
WIBOR 3M*) + marża 8,0 p.p.

Kredyt gotówkowy do 1 roku
Kredyt gotówkowy powyżej 1 roku

KREDYT ODNAWIALNY W ROR
1

WIBOR 3M*) + marża 6,5 p.p.

Kredyt odnawialny do 5 lat

KREDYTY I POŻYCZKI HIPOTECZNE
1
2
3
4

WIBOR 3M*) + marża 3,0 p.p.
WIBOR 3M*) + marża 4,0 p.p.
WIBOR 3M*) + marża 5,0 p.p.
WIBOR 3M*) + marża 4,0 p.p.

Kredyt mieszkaniowy
Pożyczka hipoteczna
Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie
Kredyt konsolidacyjny

KARTA KREDYTOWA
WIBOR 12M**) + marża 8 p.p.
1 Kredyt w rachunku karty kredytowej
*) Stawka WIBOR 3M liczona jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań z miesiąca przed
rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.
**) Stawka WIBOR 12M obliczona jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym
roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z pierwszym dniem lutego kolejnego roku kalendarzowego.

ROZDZIAŁ II
OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
L.p.

Wyszczególnienie

Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym***)

KREDYTY OBROTOWE
1
2
3
4

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt płatniczy
Kredyt rewolwingowy

WIBOR 3M*) + marża od 4,0 p.p. do 7,0 p.p.
WIBOR 3M*) + marża od 3,5 p.p. do 7,0 p.p.
WIBOR 3M*) + marża od 4,0 p.p. do 7,0 p.p.
WIBOR 3M*) + marża od 4,0 p.p. do 7,0 p.p.

KREDYTY INWESTYCYJNE
1
2
3
4

Kredyt inwestycyjny
Kredyt unijny
Kredyt remontowy dla wspólnot mieszkaniowych
Kredyt na finansowanie nieruchomości dochodowych

WIBOR 3M*) + marża od 3,0 p.p. do 7,0 p.p.
WIBOR 3M*) + marża od 3,0 p.p. do 7,0 p.p.
WIBOR 3M*) + marża od 3,0 p.p. do 5,0 p.p.
WIBOR 3M*) + marża od 3,0 p.p. do 7,0 p.p.

KREDYT KONSOLIDACYJNY
1

Kredyt konsolidacyjny

WIBOR 3M*) + marża od 3,0 p.p. do 7,0 p.p.

KARTA KREDYTOWA
1

10,00%

Kredyt w rachunku karty kredytowej

KREDYTY OBROTOWE i INWESTYCYJNE DEDYKOWANE WYŁĄCZNIE DLA ROLNIKÓW
1
2
3

Kredyt "Dobry plon"
AGROKREDYT
Kredyt na zakup gruntów rolnych

WIBOR 3M*) + marża od 3,5 p.p. do 6,0 p.p.
WIBOR 3M*) + marża od 3,5 p.p. do 6,0 p.p.
WIBOR 3M*) + marża od 2,5 p.p. do 5,0 p.p.

KREDYTY PREFERENCYJNE DLA ROLNIKÓW
I. KREDYTY INWESTYCYJNE
1

LINIA RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym

2

LINIA Z - kredyty na zakup użytków rolnych

3

LINIA PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb
skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów

WIBOR 3M**) + marża 2,50 p.p.
w tym Kredytobiorca 3,0000%
WIBOR 3M**) + marża 2,50 p.p.
w tym Kredytobiorca 3,0000%
WIBOR 3M**) + marża 2,50 p.p.
w tym Kredytobiorca 3,0000%

II. KREDYTY KLĘSKOWE INWESTYCYJNE I OBROTOWE
4

Linia inwestycyjna K01

5

Linia obrotowa K02 - Ubezpieczeni

6

Linia obrotowa K02 - Nieubezpieczeni

WIBOR 3M**) + marża 2,50 p.p.
w tym Kredytobiorca 3,0000%
WIBOR 3M**) + marża 2,50 p.p.
w tym Kredytobiorca 2,1150%
WIBOR 3M**) + marża 2,50 p.p.
w tym Kredytobiorca 3,1725%

III. KREDYTY Z CZĘŚCIOWĄ SPŁATĄ KAPITAŁU NA ZAKUP UŻYTKÓW ROLNYCH PRZEZ MŁODYCH ROLNIKÓW
WIBOR 3M*) + marża 4,20 p.p.
7 Linia MRcsk
*) Stawka WIBOR 3M liczona jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań z miesiąca przed
rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.
**) Stawka WIBOR 3M ogłaszana na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z
wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.
***) Wysokość oprocentowania ustalana indywidualnie w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta oraz parametrów wnioskowanej transakcji.

ROZDZIAŁ III
OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH WYCOFANYCH Z OFERTY BĘDĄCYCH W
OBSŁUDZE
Kredyty gotówkowe udzielane do dnia 04.03.2015 r.:
1) od 1 roku do 3 lat (BSB + marża 6,30 p.p.)
2) od 3 lat do 7 lat (BSB + marża 7,30 p.p.)
oprocentowane są w wysokości 10,00% (maksymalne oprocentowanie).
2. Kredyty gotówkowe bez ubezpieczenia powyżej kwoty 50.000,00 zł. udzielone do dnia 04.03.2015 r.:
1) od 1 roku do 3 lat (BSB + marża 7,30 p.p.)
2) od 3 lat do 7 lat (BSB + marża 8,30 p.p.)
oprocentowane są w wysokości 10,00% (maksymalne oprocentowanie).
3. Kredyty odnawialne w ROR udzielane do dnia 04.03.2015 r. do 5 lat (BSB + marża 2,30 p.p.) oprocentowane są w wysokości 9,11%.
4. Kredyty odnawialne w ROR udzielane bez ubezpieczenia powyżej kwoty 50.000,00 zł. do dnia 04.03.2015 r. do 5 lat (BSB + marża 4,30 p.p.)
oprocentowane są w wysokości 10,00% (maksymalne oprocentowanie).
5. Pożyczki hipoteczne udzielane do 04.03.2015 r. dla "pozostałych klientów Banku" (BSB + marża 3,30 p.p.) oprocentowane są w wysokości 10,00%
(maksymalne oprocentowanie).
6. Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie udzielane do 04.03.2015 r. (BSB + marża 3,30 p.p.) oprocentowane są w wysokości 10,00%
(maksymalne oprocentowanie).
7. Kredyty konsolidacyjne udzielane do dnia 04.03.2015 r. (BSB + marża 5,30 p.p.) oprocentowane są w wysokości 10,00% (maksymalne
oprocentowanie).
8. Kredyt inwestycyjno-obrotowy udzielany do dnia 31.10.2017 r. oprocentowane WIBOR 3M*) + marża 4,5 p.p.
9. Podręczny kredyt obrotowy (PKO) udzielany do dnia 31.10.2017 r. oprocentowane BSB + marża 1,6 p.p.
10. Kredyty preferencyjne udzielane są wg odrębnych zasad udzielania kredytów z dopłatami ARiMR i dla kredytów udzielanych od dnia 18.09.2012 r.
do dnia 31.12.2014 r. oprocentowane są 1,5 x stopa redyskonta weksli NBP = 1,50 x 1,75% = 2,6250.
1.

I
1
2
3
4
5
6
II

Rodzaj kredytu
Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR dla kredytów udzielonych od
18.09.2012 r.
inwestycyjne podstawowe – nIP
na zakup gruntów – nKZ
na urządzenie gospodarstw rolnych – nMR
nowe technologie – nNT
klęskowe inwestycyjne i obrotowe – nKL01 , nKL02 ubezpieczeni
klęskowe inwestycyjne i obrotowe – nKL01 , nKL02 nieubezpieczeni
Kredyty preferencyjne z częściową spłatą kapitału - CSK

Formuła oprocentowania

Oprocentowanie w
stosunku rocznym

BSB + marża od 0,32 p.p.

2,6250%
2,6250%
2,6250%
2,6250%
1,5000%
2,0625%
7,13%

Stawka BSB (Bazowa Stopa Banku) na dzień podjęcia niniejszej Uchwały wynosi 6,81% w stosunku rocznym. Wysokość Bazowej Stopy Banku ulega
każdorazowej zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) o 0,1 punktu procentowego w razie zmiany stopy redyskonta weksli NBP dokonanej przez Radę Polityki
Pieniężnej, w zależności od rodzaju zmiany (podwyższenia/obniżenia).
*) Stawka WIBOR 3M liczona jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań z miesiąca przed
rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.

ROZDZIAŁ IV
INFORMACJE POZOSTAŁE
1.

Maksymalna wysokość oprocentowania kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki
maksymalne); jeżeli oprocentowanie kredytu przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wysokość odsetek
ustawowych równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 3.5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2.

Oprocentowanie dla kredytów przeterminowanych jest zmienne, równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku
rocznym. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.
Zarząd Banku może w szczególnych przypadkach zastosować inne stawki oprocentowania niż określone w niniejszej tabeli oprocentowania kredytów.

3.

