Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/30/05/2018
Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie
z dnia 30.05.2018 r.

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

I.

KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH18

KREDYTY KONSUMPCYJNE
Uwaga: S - oprocentowanie stałe, Z – oprocentowanie zmienne
Rzeczywista roczna stopa
Oprocentowa
procentowa
L.p Rodzaj kredytu
nie w skali
roku
Przykład
RRSO
1.

Kredyty Bezpieczna Gotówka
9,90 % (S)

1.1 Bezpieczna Gotówka
Bezpieczna Gotówka BIS
1.2 z podstawowym pakietem
ubezpieczeń – wariant I

8,90 % (S)

Bezpieczna Gotówka BIS
1.3 z rozszerzonym pakietem
ubezpieczeń – wariant II

7,90 % (S)

1.4

Bezpieczna Gotówka
Bezpieczny Kredyt – do 8 lat

Kredyt Bezpieczna Gotówka
1.5
Samochodowy
1.6

Kredyt Bezpieczna Gotówka na
zakup samochodu używanego

2

Kredyt PROMOCYJNY

3

Kredyt odnawialny – dla
posiadaczy rachunków
oszczędnościowo –
rozliczeniowych

4

EKO - Kredyt

9,50 % (S)

Kwota kredytu:
8 000,00 zł.
Ilość rat: 18
Raty malejące
Kwota kredytu:
8 000,00 zł.
Ilość rat: 18
Raty malejące
Kwota kredytu:
8 000,00 zł.
Ilość rat: 18
Raty malejące
Kwota kredytu:
8 000,00 zł.
Ilość rat: 18
Raty malejące

16,54 % (13)

18,83 %(13)(14)

19,46 %(13)(15)
17,94 %(13)(16)

WIBOR 3M +
3,20 stała
marża (1),(5)
(Z)

Kwota kredytu:
74 000,00 zł.
Ilość rat: 120
Raty malejące

5,51 %(4)(6)

8,00 % (S)

Kwota kredytu:
16 000,00 zł.
Ilość rat: 60
Raty malejące

9,29 %(17)

9,90 % (S)

Kwota kredytu:
3 000,00 zł.
Ilość rat: 12
Raty malejące

13,58% (12)

WIBOR 3M +
6,00 % (1) (Z)

Kwota kredytu:
28 000,00 zł.
Ilość rat: 80
Raty malejące

9,74%(4)(17)

Wg postanowień
szczegółowych
ustalanych Uchwałą
Zarządu

KARTY KREDYTOWE
Oprocentowani
e w skali roku

L.p. Rodzaj karty kredytowej

5

Visa Credit

Spłata zadłużenia w innym
banku – usługa „Balance
Transfer”
Oprocentowanie zadłużenia
spłacanego w ramach planu
ratalnego „Praktyczna rata”
Minimalna wartość planu ratalnego
„Praktyczna rata”/ wartość
pojedynczej transakcji płatniczej
wynosi 300,00 zł

Stopa
redyskonta
weksli (11) +
8,00% stała
marża (Z)
Stopa
redyskonta
weksli(11) +
8,00% stała
marża (Z)
Stopa
redyskonta
weksli(11) +
8,00% stała
marża (Z)

Rzeczywista roczna stopa
procentowa
Przykład
RRSO
Wariant I
10,20 %(9)(12)
Kwota kredytu:
6 600,00 zł.
Ilośc rat: 12

Kwota kredytu:
6 600,00 zł.
Ilość rat: 12

Spłata w ciągu 6
miesięcy.
Kwota: 3 000,00
zł
Spłata w ciągu
12 miesięcy.
Kwota: 3 000,00
zł
Spłata w ciągu
24 misięcy.
Kwota: 3 000,00
zł

Wariant II
11,93 %(10)(12)
Wariant I
10,20 %(9)(12)
Wariant II
11,93 %(10)(12)

10,20%

dwukrotna wysokość

Zadłużenie przeterminowane

odsetek ustawowych
za opóźnienie (odsetki
ustawowe za opóźnienie
są równe wysokości sumy
stopy referencyjnej NBP i
5,5 p.p.) (9)

KREDYTY HIPOTECZNE (18)

6

Kredyt mieszkaniowy „Mój
Dom”

6.1

dla klientów którzy spełnią
kryteria obniżenia marży (19)

WIBOR 3M +
2,30 % stała
marża (1),(20)
(Z)

Kwota kredytu: 62
000,00 zł.
Ilość rat: 180
Raty malejące

dla pozostałych klientów

WIBOR 3M +
3,30 % stała
marża (1),(20)
(Z)

Kwota kredytu: 62
000,00 zł.
Ilość rat: 180
Raty malejące

6.2

4,27%(21)

5,32% (21)

KREDYTY POZOSTAŁE18
7

Kredyt z dotacją na zakup
kolektorów słonecznych

9,90 % (S)

Kwota kredytu:
20 000,00 zł.
Ilość rat: 120
Raty malejące

12,28 %

dwukrotna
wysokość odsetek
ustawowych za
opóźnienie (odsetki

8

Zadłużenie przeterminowane

ustawowez za
opóźnienie są równe
wysokości sumy stopy
referencyjnej NBP i 5,5
p.p.) (8)

II. KREDYTY – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Oprocentowanie w skali roku – zmienne

L.p.

Rodzaj kredytu

9
9.1

Obrotowe, inwestycyjne
z terminem spłaty do 1 roku
z terminem spłaty powyżej 1
roku
Kredytowa linia hipoteczna
Kredyty pomostowe – Unia
Biznes i Unia Super Biznes

9.2
10
11

WIBOR 3M + stała marża (2),(7) (Z)
WIBOR 3M + stała marża (2),(7) (Z)
WIBOR 3M + stała marża (2),(7) (Z)
WIBOR 3M + 2,90 % marża Banku (2)

III. KREDYTY – DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA18
Oprocentowanie w skali roku – zmienne

L.p.

Rodzaj kredytu

12
12.1

Obrotowe, inwestycyjne
z terminem spłaty do 1 roku WIBOR 3M + stała marża (2),(7) (Z)
z terminem spłaty powyżej 1
WIBOR 3M + stała marża (2),(7) (Z)
roku
na zakup środków do produkcji
WIBOR 3M + 3,50 % marża Banku (2)
rolnej
Kredytowa linia hipoteczna
WIBOR 3M + stała marża (2),(7) (Z)

12.2
12.3
13
14
15

Kredyty pomostowe – Unia
Biznes i Unia Super Biznes
Kredyty preferencyjne z
pomocą ARiMR w ramach linii
RR, Z, PR, K01, K02, MRcsk

16.1

Linia RR, Z, PR, K01

16.2

Linia K02

16.3

16.4

Kredyt preferencyjny z dopłatą
do kapitału – symbol MRcsk
Kredyt obrotowy
nieoprocentowany dla
producenta rolnego

WIBOR 3M + 2,90 % marża Banku

0,67 x (WIBOR 3M + marża 2,3 p.p.)
1) 0,50 x (WIBOR 3M + marża 2,3 p.p.);
2) 0,75 x (WIBOR 3M + marża 2,3 p.p.)(3)
WIBOR 3M + marża
0,00%
dwukrotna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki

17

Zadłużenie przeterminowane

ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5
p.p.) (8)

IV. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY PODLEGAJĄCE OBSŁUDZE DO CZASU
WYGAŚNIĘCIA UMOWY

Kredyty preferencyjne z
dopłatą do oprocentowania –
umowy zawarte do
31.12.2014 r.

1

0,4 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP(min. 3 %)
Linia IP, nMR, nKZ
0,4 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP(min. 3 %)
Linia,Kz,MR,
0,4 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP(min. 3 %)
Linia IP
Linia NKZ, nMR, Nor, nGP, nGR, nNT,
0,4 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP(min. 3 %)
nBR10, nBR13, nBR14, nBR15
Kredyt bez odsetek
0,00%(S)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

3)

stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR3M, obliczona, jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej
obowiązywania, wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania; okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona
wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania
rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie
kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału
kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej
stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty
kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu.
stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR3M, obliczona, jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej
obowiązywania, wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania; okresy 1-miesięczne, w których obowiązuje ustalona
wysokość stopy procentowej, odpowiadają miesiącom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania
rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie
kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego miesiąca
kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej
stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty
kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu.
oprocentowanie wyższe w przypadku braku ubezpieczenia majątku.

4)

stopa referencyjna WIBOR 3M z dnia 01 marca 2018 r. -1,70%

5)

usunięto

6)

RRSO liczone przy założeniu prowizji w wysokości 2,00%

7)

wysokość marży negocjowana indywidualnie.

8)

dla kredytów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
1528, z późn. zm.), oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego wynosi w stosunku rocznym dwukrotną wysokość odsetek
ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.) (9). Na dzień
1 stycznia 2016 r. oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego wynosi 14 % w skali roku.

9)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, Wariant I. Wartość została wyliczona z uwzględnieniem zniesienia opłaty rocznej za
obsługę karty kredytowej, w przypadku dokonania w ciągu roku obrotu na karcie w wysokości min. 6 600,00 zł.

1)

2)

10) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, Wariant II. Wartość została wyliczona z uwzględnieniem opłaty rocznej za obsługę karty
kredytowej.
11) stopą referencyjną Banku jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej stopa redyskonta weksli.
12) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania została obliczona przy założeniu pełnego wykorzystania kwoty kredytu w całym okresie
kredytowania.
13) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania uwzględnia prowizję dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
w wysokości 4,00 %.
14) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania uwzględnia składkę ubezpieczenia w podstawowym pakiecie ochrony- wariancie
I. Miesięczna składka ubezpieczenia wynosi 0,117 % od kwoty kredytu.
15) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania uwzględnia składkę ubezpieczenia w rozszerzonym pakiecie ochrony- wariancie
II. Miesięczna składka ubezpieczenia wynosi 0,177 % od kwoty kredytu.
16) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania uwzględnia składkę ubezpieczenia w podstawowym pakiecie ochrony- wariancie
I. Miesięczna składka ubezpieczenia wynosi 0,063% od kwoty kredytu.
17) RRSO liczone przy założeniu prowizji w wysokości 4,50%.
18) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Oddziału Zarząd Banku może podjąć decyzję o zmianie wysokości oprocentowania,

19) Oprocentowanie kredytu stanowi sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M dla PLN obowiązującej w dniu sporządzenia Umowy kredytu oraz
marży w wysokości stałej w całym okresie kredytowania(3,30%). Bank obniża promocyjnie marżę o wartości wskazane w Tabeli oprocentowania
kredytów:
a) o 0,20% z tytułu posiadania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, przez który są przeprowadzane stałe miesięczne wpływy z tytułu
wynagrodzenia, renty lub emerytury;
b) o 0,10% z tytułu uzyskania wartości punktowej w ocenie ryzyka kredytowego osoby fizycznej przekraczającej 480 punktów w Bankowym
Raporcie Kredytowym Biura Informacji Kredytowej S.A;
c) o 0,10% z tytułu posiadania karty kredytowej i/lub kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w Banku Spółdzielczym
w Lubaczowie w kwocie nie niższej niż 2 000 zł;
d) o 0,20% z tytułu posiadania udokumentowanego wkładu własnego w momencie udzielania kredytu na poziomie nie niższym niż 30% ;
e) o 0,10% z tytułu dokonania cesji na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej/polis ubezpieczeniowych* nieruchomości zawartej w Banku
Spółdzielczym w Lubaczowie, o której mowa w § 2 ust. 3, od ognia i zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość
nieruchomości przyjęta przez Bank (pod warunkiem zaakceptowania przez Bank warunków ochrony ubezpieczenia przed podpisaniem Umowy
kredytu) oraz dostarczenie do Banku oświadczenia ubezpieczyciela o przyjęciu do wiadomości informacji o ww. cesji;
f) o 0,30% z tytułu dokonania cesji na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej/polis ubezpieczeniowych* na życie Kredytobiorcy zawartej w
Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.
20) marżę podnosi się o 0,50 % do czasu, gdy kapitał kredytu pozostały do spłaty nie będzie wyższy lub równy 85 % wartości nieruchomości (w
przypadku udzielenie kredytu bez wymaganego 20 % wkładu własnego)
21) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania uwzględnia prowizję w wysokości 1,00 %, która jest obowiązująca dla Kredytobiorcy w przypadku
kredytu udzielonego na okres nie dłuższy niż 120 m-cy oraz stopa referencyjna WIBOR 3M z dnia 01 styczeń 2018 r. -1,72%

