
TABELA OPROCENTOWANIA   Ś  RODKÓW PIENI  ĘŻ  NYCH I KREDYTÓW  1  
obowiązuje od dnia: 28.12.2022 roku

( W Y C I Ą G )

TABELA 1

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Oprocentowanie zmienne w skali roku
1. Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych 0,00%
2. Środki na rachunkach Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych 0,00%
3. Rachunki oszczędnościowe „Skarbonka”1:
     a) od 1.000,00 zł do 49.999,99 zł 0,50%
     b) od 50.000,00 zł do 99.999,99 zł  0,70 %
     c) od 100.000,00 zł  1,00 %
    1 odsetki kapitalizowane są na koniec kwartału kalendarzowego lub w dniu zamknięcia rachunku

4. Lokaty terminowe:
    a) 3 – miesięczne 1,25 %
    b) 6 – miesięczne 1,50 %
    c) 12 – miesięczne 2,00 %
    d) 24 – miesięczne 2,50 %
5. Lokaty terminowe na nowe środki²:
    a) 3 – miesięczne 4,00 %
    b) 6 – miesięczne 4,50 %

 ²   nowe środki  – to aktualna  suma pieniędzy na twoich kontach w Banku w dniu zakładania lokaty,  pomniejszona o  sumę twoich pieniędzy w dniu
16.12.2022 roku.

6. Lokaty terminowe na nowe środki wraz z rachunkiem ROR²:
    a) 3 – miesięczne            6,50%
    b) 6 – miesięczne            7,00%
     ²   nowe środki – to aktualna suma pieniędzy na twoich kontach w Banku w dniu zakładania lokaty, pomniejszona o sumę twoich pieniędzy w dniu

16.12.2022 roku;  rachunek ROR – to nowo otwarty rachunek prowadzony przez okres trwania lokaty + 1 m-c.

7.   Wkłady na książeczkach mieszkaniowych 0,00 %
8.   Wkłady na książeczkach Szkolnych Kas Oszczędności 0,50 %
9.    Środki pieniężne na rachunkach bieżących i pomocniczych a’vista prowadzonych w EUR 0,00 %
10. Środki pieniężne na rachunkach bieżących i pomocniczych a’vista prowadzonych w USD 0,00 %
11. Środki pieniężne na rachunkach bieżących i pomocniczych a’vista prowadzonych w GBP 0,00 %
12. Środki pieniężne na rachunkach bieżących i pomocniczych a’vista prowadzonych w NOK 0,00 %
13. Środki pieniężne na rachunkach bieżących i pomocniczych a’vista prowadzonych w SEK 0,00 %
14. Lokaty terminowe w EUR, USD, GBP:
     a) 1 – miesięczna 0,10 %
     b) 3 – miesięczna 0,15 %
     c) 6 – miesięczna 0,20 %
     d) 12 – miesięczna 0,30 %

Oprocentowanie stałe w skali roku
1. E - Lokata nieodnawialna:
    a) 1 – miesięczna 0,50 %
    b) 2 – miesięczna 0,55 %
    c) 3 – miesięczna 4,00 %
    d) 6 – miesięczna  4,50 %
     e) 12 – miesięczna „Pewny zysk” 2,00 %
2. Lokata nieodnawialna „Pewny zysk”

a) 9 - miesięczna  1,60 %
b) 12 – miesięczna  1,90 %
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TABELA 4

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Oprocentowanie zmienne w skali roku
1. Kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym 10,20%
2. Debet do 30 dni w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym 10,20%
3. Kredyty gotówkowe konsumenckie 10,20%
4.  Kredyty  gotówkowe  konsumenckie  dla  pracowników  sektora  finansowego  (banków,  firm

ubezpieczeniowych i leasingowych)
WIBOR 1M (1)

+ 1,20 p.p marży Banku
5. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie WIBOR 3M (3)

+ 6,50 p.p. marży Banku
6. Kredyt na cele mieszkaniowe:1

    a) do 100.000,00 zł WIBOR 3M (3) 
+ marża od 3,25 p.p.

    b) powyżej 100.000,00 zł WIBOR 3M (3)
+ marża od 2,75 p.p.

7. Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie WIBOR 3M (3)
+ marża od 3,25 p.p.

8. Kredyt okolicznościowy „Cztery Pory Roku” z terminem spłaty:
    a) do 1 roku 8,00%
    b) do 2 lat 8,50%
9. Kredyt w karcie kredytowej WIBOR 12 M (1)

+ 8,00 p.p. marży Banku
10. Pożyczka hipoteczna WIBOR 3M (3)

+ 4,00 p.p. marży Banku
11. oprocentowanie należności przeterminowanych 2 x wysokość

odsetek ustawowych 
za opóźnienie**

Oprocentowanie stałe w skali roku
1. Kredyt na cele mieszkaniowe - zabezpieczony hipotecznie 1,3 11,00%
2. Pożyczka hipoteczna3 12,00%

Objaśnienia:
WIBOR 1M – stawka bazowa obliczana jako średnia arytmetyczna depozytów jednomiesięcznych z poprzedniego miesiąca
WIBOR 1M (1) – stawka bazowa depozytów jednomiesięcznych  określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania
WIBID 1M – stawka bazowa obliczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBID z poprzedniego miesiąca
WIBOR 3M (1) – stawka bazowa obliczana jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich dni roboczych poprzedniego miesiąca
WIBOR 3M (2) - stawka bazowa obliczana jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym
WIBOR 3M (3) – stawka bazowa określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania 
**   zmieniająca się automatycznie każdorazowo z dniem wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej o zmianie wysokości stopy    

referencyjnej NBP
1   w przypadku ustanowienia zabezpieczenia przejściowego w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu, marża Banku ulega podwyższeniu  

 o 0,50 p.p.  do dnia spłaty części kredytu objętej ubezpieczeniem niskiego wkładu; 
2  Wysokość oprocentowania ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany wysokości WIBOR 3M oraz w przypadku zmiany wytycznych

ARiMR
3  oprocentowanie stałe (okresowo stała stopa procentowa) obowiązuje przez okres 60 miesięcy

1  TABELA  przyjęta  uchwałą  Zarządu  Banku  Spółdzielczego  w  Zwoleniu  nr  160/2020  z dnia  30.12.2020  roku  wraz  ze  zmianami
wprowadzonymi  uchwałami: 

1) Nr 138/2021 z dnia 05.11.2021 roku
2) Nr 172/2021 z dnia 20.12.2021 roku
3) Nr 37/2022 z dnia 21.04.2022 roku
4) Nr 67/2022 z dnia 30.06.2022 roku
5) Nr 74/2022 z dnia 08.07.2022 roku
6) Nr 81/2022 z dnia 15.07.2022 roku
7) Nr 92/2022 z dnia 30.08.2022 roku
8) Nr 146/2022 z dnia 16.12.2022 roku
9) Nr 154/2022 z dnia 21.12.2022 roku
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