Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 06/13/VI/2020
Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie
z dnia 03.06.2020 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOLNIE

Kolno 03.06.2020 r.
Tekst Jednolity
1

Spis Treści:
ROZDZIAŁ I
KREDYTY
A. Oprocentowanie kredytów dla podmiotów gospodarczych i dla instytucji
niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych …….……………3
B. Oprocentowanie kredytów dla rolników……………………………................…….6

C. Oprocentowanie kredytów dla osób fizycznych …….......…………….……………9

D. Oprocentowanie kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego ..……………11

ROZDZIAŁ II
DEPOZYTY
A. Oprocentowanie rachunków dla podmiotów gospodarczych i dla
instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych………11
B. Oprocentowanie rachunków dla rolników ………………………………………..12
C. Oprocentowanie rachunków dla osób fizycznych ( prywatnych)……………….. 13

D. Oprocentowanie rachunków dla jednostek samorządu terytorialnego ..………….15

ROZDZIAŁ III
Postanowienia końcowe…………………………………………………........………….....15

2

ROZDZIAŁ I
KREDYTY

A. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I
DLA INSTYTUCJI NIEKOMERCYJNYCH DZIAŁAJACYCH NA RZECZ
GOSPODARSTW DOMOWYCH
L.p.

Rodzaj kredytu

1
1.1

w rachunku bieżącym udzielone do 30.06.2016r.
w rachunku bieżącym udzielone od 01.07.2016r.

2.

Obrotowy udzielany do 08.07.2015r.

2.1.

obrotowy udzielany od 09.07.2015 r.

Okres spłaty

oprocentowanie
(zmienna stopa
procentowa)
7,20 %
WIBOR 3M + marża
Banku 4,50%
7,20%

do 1 roku

WIBOR 3M + marża
Banku 3,70%
WIBOR 3M+ marża
Banku 3,90 %
7,20%

powyżej 1 roku
3.

Inwestycyjny udzielony do 30.06.2016r.

3.1

Inwestycyjny udzielony od 01.07.2016r.

do 1 roku
powyżej 1 roku

WIBOR 3M + marża
Banku 3,50 %
WIBOR 3M+ marża
Banku 3,80%
WIBOR 3 M + marża
Banku
WIBOR 3M+marża
Banku 2,90%
WIBOR 1M + marża
Banku
6,20%
6,20%
1,68 stopy redyskonta
NBP*

4.

Inwestycyjny**

5.

Pomostowy udzielony od 16.03.2015r.

6.

Pomostowy**

7.
8.
9.

z dotacją na zakup kolektorów słonecznych**
z premią termomodernizacyjną **
„Wiarygodny Partner” – kredyt ze środków
EFRWP

10.

„Kredyt Konkurencyjny bis” udzielony do
30.06.2016r.

do 10 lat

6,49% dla osób z
rachunkiem
oszczędnościoworozliczeniowym lub
rozliczeniowym
7,20% dla osób bez
rachunku
oszczędnościoworozliczeniowego lub
rozliczeniowego

10.1

„Kredyt Konkurencyjny bis” udzielony od
01.07.2016r. do 16.08.2019 r.

do 10 lat

7,20% dla osób z
rachunkiem
oszczędnościoworozliczeniowym lub
rozliczeniowym
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7,20% dla osób bez
rachunku
oszczędnościoworozliczeniowego lub
rozliczeniowego
6,49 %
WIBOR 3M + marża
Banku 2,99 %
2-krotność odsetek
ustawowych za
opóźnienie

10.2
11.

„Pilne Potrzeby” udzielany od 19.08.2019 r
„Szybka inwestycja”

12.

zadłużenie przeterminowane – dotyczy umów
zawartych od 01.01.2016r.

13.

Oprocentowanie dla kart kredytowych dla klientów
instytucjonalnych
1. karta kredytowa Visa Business Credit
7,20%
1.1. Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz
przelewy z kart
Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania AriMR
Linia:
0,11 x 1,50
0,165%
1) nIP – realizacja inwestycji w
weksli NBP
gospodarstwach rolnych i przetwórstwie
produktów rolnych,
linia:
0,11 x 1,50
0,165 %
1) nKZ – zakup użytków rolnych,
weksli NBP
2) nMR – utworzenie lub urządzenie
gospodarstw ,
3) nGP – realizacja inwestycji przez grupy
producentów,
4) nGR – zakup gruntów rolnych w celu
powiększenia lub utworzenia gospodarstwa
rodzinnego,
5) nNT – realizacja inwestycji w zakresie
nowych technologii,
6) nBR10 – realizacja inwestycji w ramach
programu rozwoju wspólnego użytkowania
maszyn i urządzeń rolniczych ,
7) nBR13 – realizacja inwestycji w ramach
programu wspierania restrukturyzacji i
modernizacji przemysłu mięsnego,
chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj
w Polsce,
8) nBR14 – realizacja inwestycji w ramach
programu restrukturyzacji przetwórstwa
ziemniaka na skrobię w Polsce ,
9) nBR15 – realizacja inwestycji w ramach
„Branżowego programu mleczarstwa” ,
Linie kredytów preferencyjnych wprowadzonych
Rozporządzeniem Prezesa AriMR Nr 12/2015 z
WIBOR 3M + marża Banku 2,5%
dnia 12 marca 2015r :
w tym: kredytobiorca 0,67 wyliczonego
1) RR – inwestycje w rolnictwie i rybołówstwie
oprocentowania nie mniej niż 3% od kwoty
śródlądowym,
udzielonego kredytu.
2) Z – zakup użytków rolnych
3) PR - przetwórstwo produktów rolnych, ryb,
skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub
udziałów
4) K- 01 - linia inwestycyjna na wznowienie

1.

2.

2a.
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Do 10 lat
do 10 lat

produkcji: w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez grad, suszę, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania,
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi lub lawinę
5) DK-01 – linia inwestycyjna na wznowienie
produkcji: w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez grad, suszę, deszcz
nawalny,
ujemne
skutki
przezimowania,
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi lub lawinę – duże
przedsiębiorstwa

6) MR csk - kredyt z częściową spłata kapitału na
zakup użytków rolnych przez młodych rolników
3.

Linia

3.1

1) nKL01- inwestycyjne klęskowe na
wznowienie produkcji
2) nKL02 – obrotowe klęskowe na
wznowienie produkcji,
3) DK-02 – linia obrotowa na wznowienie
produkcji: w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, w
których wystąpiły szkody spowodowane
przez grad, suszę, deszcz nawalny, ujemne
skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi lub lawinę – duże
przedsiębiorstwa
Linia

WIBOR 3M + marża Banku 4,5%
Ubezpieczeni

DK01, DK02

Kredytobiorca
1,5000

Agencja
0,075

5.

0,0375

Ubezpieczeni

Nieubezpieczeni

Kredy-

Kredy-

Agencja

Agencja

tobiorca
4,71

2,855

2,355

2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie
4-krotność stopy lombardowej NBP

* nie mniej niż stopa referencyjna okresowa określona przez Komisję Europejską na podstawie
obiektywnych kryteriów, publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
** dotyczy instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.
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Agencja

WIBOR 3M**** + marża Banku 3,5%

0,50
zadłużenie przeterminowane – dotyczy umów
zawartych od 01.01.2016r.
zadłużenie przeterminowane – dotyczy umów
zawartych do 31.12.2015r.

Kredytobiorca
1,5375

należnego
należnego
należnego
należnego
oprocentowania oprocentowania oprocentowania oprocentowania

tobiorca

4.

Nieubezpieczeni

**** Wibor 3M ogłoszony na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega
zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłoszoną w
ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.
B. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW DLA ROLNIKÓW
L.p.

Rodzaj kredytu

Okres spłaty

1
2.
2.1

w rachunku bieżącym
zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
zakup rzeczowych środków do produkcji rolnejkredyty udzielone w okresie od 01.02.2019 r. do
30.06.2019 r.

do 1 roku
do 4 lat

3.
3.1

„Rol – Kredyt” udzielony do 21.03.2017r.
„Rol – Kredyt” udzielony od 22.03.2017r.

4.

„Program Farmerski”

5.

„Agro – Mlek”

7,20%
WIBOR 3 M +
marża Banku 4,80 %
WIBOR 3 M +
marża Banku 3 %
WIBOR 3 M +3,50
% marży
Wibor 3M+marża
Banku 4,5%
WIBOR 3M+ marża
Banku 5,0%
WIBOR 3M+ marża
Banku 2,49%

5a. „Agro-Mlek” – udzielony od
dnia15.02.2013r.okres spłaty do 5 lat

6.

5b. Okres spłaty powyżej 5 lat
Finansowanie i refinansowanie należnych opłat od
producentów mleka za przekroczenie kwot
indywidualnych
Obrotowy

7.

Inwestycyjny udzielony do 30.06.2016r.

7.1

Inwestycyjny udzielony od 01.07.2016r.

5.1

8.
8.1
8.2
9.
10.
11.

oprocentowanie
(zmienna stopa
procentowa)
7,20%
7,20%
WIBOR 3M+ marża
Banku 2,69%

7,20%
7,20%
Do 12 miesięcy

Inwestycyjny „Twoje Grunty” udzielony do
31.07.2019r.
Inwestycyjny „Twoje Grunty” udzielony od
01.08.2019r. do 31.03.2020r.
Inwestycyjny „Twoje Grunty” udzielony od
01.04.2020r.
Pomostowy udzielony od 16.03.2015r.
Pomostowy udzielony do 15.03.2015r.
„Kredyt Konkurencyjny bis” udzielony do
30.06.2016r.

Powyżej 12
miesięcy
Do 15 lat
Do 15 lat
Do 15 lat

Do 10 lat
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WIBOR 3 M + 5 %
marży
WIBOR 3 M + 5,50
% marży
2,20 stopy
redyskonta weksli
2,40 stopy
redyskonta weksli
WIBOR 3M + marża
Banku 3,00 p.p.
WIBOR 3M + marża
Banku 2,90%
7,20%
6,49% dla osób z
rachunkiem
oszczędnościoworozliczeniowym lub
rozliczeniowym
7,20% dla osób bez
rachunku
oszczędnościowo-

rozliczeniowego lub
rozliczeniowego
11.1

„Kredyt Konkurencyjny bis” udzielony od
01.07.2016r. do 16.08.2019 r

Do 10 lat

11.2
12.

„Pilne Potrzeby” udzielony od 19.08.2019 r.
zadłużenie przeterminowane – dotyczy umów
zawartych od 01.01.2016r.

Do 10 lat

13.

Oprocentowanie dla kart kredytowych dla rolników
1. karta kredytowa Visa Business Credit
1.1. Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz
przelew z karty

1.

2.

2a.

Kredyty preferencyjne z dopłatą do
oprocentowania AriMR
Linia:
Linia:
1) nIP – realizacja inwestycji w gospodarstwach
rolnych i przetwórstwie produktów rolnych,
linia:
1) nKZ – zakup użytków rolnych,
2) nMR – utworzenie lub urządzenie
gospodarstw
3) nGP – realizacja inwestycji przez grupy
producentów,
4) nGR – zakup gruntów rolnych w celu
powiększenia lub utworzenia gospodarstwa
rodzinnego,
5) nNT – realizacja inwestycji w zakresie
nowych technologii,
6) nBR10 – realizacja inwestycji w ramach
programu rozwoju wspólnego użytkowania
maszyn i urządzeń rolniczych ,
7) nBR13 – realizacja inwestycji w ramach
programu wspierania restrukturyzacji i
modernizacji przemysłu mięsnego,
chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w
Polsce,
8) nBR14 – realizacja inwestycji w ramach
programu restrukturyzacji przetwórstwa
ziemniaka na skrobię w Polsce ,
9) nBR15 – realizacja inwestycji w ramach
„Branżowego programu mleczarstwa”
Linie kredytów preferencyjnych wprowadzonych
Rozporządzeniem Prezesa AriMR Nr 12/2015 z dnia
12 marca 2015r :
1) RR – inwestycje w rolnictwie i rybołówstwie
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7,20 % dla osób z
rachunkiem
oszczędnościoworozliczeniowym lub
rozliczeniowym
7,20% dla osób bez
rachunku
oszczędnościoworozliczeniowego lub
rozliczeniowego
6,49%
2-krotność odsetek
ustawowych za
opóźnienie

7,20% w skali roku

0,11 x 1,50 weksli
NBP

stopy redyskonta
0,165%

0,11 x 1,50 weksli
NBP

0,165%

śródlądowym,
2) Z – zakup użytków rolnych
3) PR - przetwórstwo produktów rolnych, ryb,
skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub
udziałów
4) K- 01 - linia inwestycyjna na wznowienie
produkcji: w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez grad, suszę, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się
ziemi lub lawinę

WIBOR 3M + marża Banku2,5%
w tym: kredytobiorca 0,67 wyliczonego
oprocentowania nie mniej niż 3% od kwoty
udzielonego kredytu.

5) DK-01 – linia inwestycyjna na wznowienie
produkcji: w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez grad, suszę, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się
ziemi lub lawinę – duże przedsiębiorstwa
WIBOR 3M + marża Banku 4,5%

6) MR csk - kredyt z częściową spłata kapitału na
zakup użytków rolnych przez młodych rolników
7) ZC – kredyt na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych

WIBOR 3M + marża Banku 1,70%
W tym: kredytobiorca 2,50% przy czym
przez pierwsze dwa lata obowiązywania
umowy kredytu 1%
AriMR w pozostałej części.
Ubezpieczeni
Nieubezpieczeni

3.

Linia
1) nKL01- inwestycyjne klęskowe na wznowienie
produkcji
KredyAgencja KredyAgencja
2) nKL02 – obrotowe klęskowe na wznowienie tobiorca
tobiorca
produkcji,
1,5000
0,075
1,5375
0,0375
3) DK-02 – linia obrotowa na wznowienie
należnego
należnego
należnego
należnego
oprocentowaniaoprocentowania oprocentowaniaoprocentowania
produkcji: w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, w
których wystąpiły szkody spowodowane przez
grad, suszę, deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosenne,
powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi
lub lawinę – duże przedsiębiorstwa

3.1

Linia
K01, K02

WIBOR 3M**** + marża Banku 3,5%

Ubezpieczeni
Kredytobiorca
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Nieubezpieczeni

Agencja Kredytobiorca

Agencja

0,50

4.
5.

zadłużenie przeterminowane - dotyczy umów
zawartych od 01.01.2016r.
zadłużenie przeterminowane – dotyczy umów
zawartych do 31.12.2015r.

4,71

2,855

2,355

2-krotność odsetek ustawowych za
opóźnienie
4-krotność stopy lombardowej NBP

* nie mniej niż stopa referencyjna okresowa określona przez Komisję Europejską na podstawie
obiektywnych kryteriów, publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
** dotyczy instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.
**** Wibor 3M ogłoszony na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w
okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłoszoną w ostatnim dniu
roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.

C. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH
L.p.

Rodzaj kredytu

1.

w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym
Mieszkaniowy udzielony do 13.08.2015r.
Mieszkaniowy udzielony od 14.08.2015r.
do 28.02.2020 r.

2.
2a.

2b.

Okres spłaty

Do 10 lat

Mieszkaniowy udzielony od 02.03.2020 r.

oprocentowanie
(zmienna stopa
procentowa)
7,20%
6,20%
WIBOR 3M+ marża
Banku 2,20 p.p.

Powyżej 10 lat

WIBOR 3M+ marża
Banku 2,90 p.p.

Do 10 lat

WIBOR 3M+ marża
Banku 2,10 p.p.

Powyżej 10 lat
WIBOR 3M+ marża
Banku 2,50 p.p.

2c.

3.

Mieszkaniowy dla pracowników
spółdzielczości bankowej udzielony od
02.03.2020 r.

WIBOR 3M+ marża
Banku 2,00 p.p.

a)

WIBOR 3M+ marża
Banku 2,50 p.p.

nie udokumentowanie zatrudnienia w
sektorze spółdzielczości bankowej
wzrost marży o 0,50 p.p.

z dotacją na zakup kolektorów
słonecznych

6,20%
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4.
5.

z premią termomodernizacyjną
konsumpcyjny

6,20%
7,20%

6.
7.

na zakup pojazdów
Oprocentowanie dla kart kredytowych dla
osób fizycznych
1. Karta Kredytowa Visa Classic Credit
1.1. Transakcje gotówkowe,
bezgotówkowe oraz przelew z kart
1.2. Plan ratalny

7,20%

8.

7,20%
7,20%

sezonowe:
1.„Kredyt 0%”„ udzielany do 10.02.2020r.
1. „Prowizja 0%”- udzielany od 11.02.2020r.

do 1 roku
do 5 lat

0%
7,20%

2. „Kredyt Konkurencyjny”- udzielony
do 30.06.2016r.

do 10 lat

6,49% dla osób z
rachunkiem
oszczędnościoworozliczeniowym lub
rozliczeniowym
7,20% dla osób bez
rachunku
oszczędnościoworozliczeniowego lub
rozliczeniowego

8.1

„Kredyt Konkurencyjny” udzielony od
dnia 01.07.2016r.

do 10 lat

7,20% dla osób z
rachunkiem
oszczędnościoworozliczeniowym lub
rozliczeniowym
7,20% dla osób bez
rachunku
oszczędnościoworozliczeniowego lub
rozliczeniowego

9.

zadłużenie przeterminowane – dotyczy
umów zawartych od 01.01.2016r.

2-krotność odsetek
ustawowych za
opóźnienie

10.

zadłużenie przeterminowane – dotyczy
umów zawartych do 31.12.2015r.

4-krotność stopy
lombardowej NBP

D.

OPROCENTOWANIE
TERYTORIALNEGO .

L.p.

Rodzaj kredytu

1.

w rachunku bieżącym

2.

inwestycyjny

KREDYTÓW

DLA

Okres spłaty
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JEDNOSTEK

SAMORZADU

Oprocentowanie
(zmienna stopa
procentowa)
ustalona na podstawie
negocjacji
WIBOR 1M lub
WIBOR 3M + marża

7.

Na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia wsi w wodę – ze środków
EFRWP
Na budowę, przebudowę i remont dróg
publicznych gminnych i powiatowych na
terenach wiejskich – ze środków
EFRWP
Na realizację inwestycji w zakresie
wiejsko-gminnych szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów oraz zawodowych
szkół rolniczych – ze środków EFRWP
termomodernizacyjny

8.

pomostowe

9.

zadłużenie przeterminowane - dotyczy
umów zawartych od 01.01.2016r.

4.

5.

6.

Banku - ustalona w
drodze przetargu
1,36 stopy redyskonta
weksli NBP *

1,36 stopy redyskonta
weksli NBP *

1,36 stopy redyskonta
weksli NBP *

WIBOR 1M lub
WIBOR 3M + marża
Banku - ustalona w
drodze przetargu
WIBOR 1M lub
WIBOR 3M + marża
Banku - ustalona w
drodze przetargu
2-krotność odsetek
ustawowych za
opóźnienie
4-krotność stopy
lombardowej NBP

zadłużenie przeterminowane – dotyczy
umów zawartych do 31.12.2015r.
* nie mniej niż 4 % w stosunku rocznym
10.

ROZDZIAŁ II

DEPOZYTY
A. OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW DLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH I INSTYTUCJI NIEKOMERCYJNYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH

L.p.

Rodzaj depozytu

Oprocentowanie
( zmienna stopa procentowa)

Rachunki rozliczeniowe w
złotych
1.

Rachunki bieżące i pomocnicze
dla podmiotów gospodarczych.

0,00 %

2.

Pozostałe rachunki instytucji
niekomercyjnych działających na
rzecz gospodarstw domowych.

0,00 %

Rachunki rozliczeniowe w
walucie wymienialnej w EURO i
USD
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Rachunki bieżące i pomocnicze dla
podmiotów gospodarczych.

0,00 %

2.

Pozostałe rachunki instytucji
niekomercyjnych działających na
rzecz gospodarstw domowych.

0,00 %

1.

Rachunki Powiernicze

0,00 %

1.

Depozyty terminowe w złotych

1.

Lokaty terminowe „STANDARD”
*

Lokaty terminowe w walucie
wymienialnej EURO i USD

Okres
zadeklarowa
nia

Oprocentowanie

1-mies.
2- mies
3- mies.
6- mies.
12- mies.
24- mies.

0,05 %
0,06%
0,06 %
0,08 %
0,10 %
0,12 %

Okres
zadeklarowania

Oprocentowanie Oprocentowanie
w EURO*
w USD*

3- mies.
6-mies.

1

0,02 %
0,04%

* - zmienna stopa procentowa .
B. RACHUNKI ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH .
Rachunki rozliczeniowe w złotych

Oprocentowanie
( zmienna stopa procentowa)

1.

Rachunki bieżące i pomocnicze

0,00 %

Rachunki rozliczeniowe w walucie Oprocentowanie
( zmienna stopa procentowa)
wymienialnej
2

Rachunki rozliczeniowe w EURO i
USD

0,00 %
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0,02 %
0,04%

C.

1
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

1

1.

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH
( PRYWATNYCH)
Rachunki oszczędnościoworozliczeniowe w złotych
„ Konto”
„ Konto II”
„Konto Student”
„Konto Nestor”
„Konto Junior”
Podstawowy Rachunek Płatniczy
Rachunki oszczędnościowe w
złotych
Płatne na każde żądanie (a’vista)
Pracownicze kasy zapomogowo
pożyczkowe(KZP)
Rad Rodziców
SzkolneKasyOszczędności(SKO)
Rachunki mieszkaniowe

Oprocentowanie

Rachunki oszczędnościowe w
walucie wymienialnej
Rachunki oszczędnościowe w
walucie wymienialnej EURO i
USD
Terminowe lokaty
oszczędnościowe w złotych

Oprocentowanie ( zmienna stopa procentowa)
w EURO i USD

Terminowa lokata oszczędnościowa
o nazwie „ STANDARD” *

2.

Terminowa lokata oszczędnościowa
o nazwie „DOPŁATA W
ZŁOTYCH” *

3.

Terminowa lokata oszczędnościowa
o nazwie „SKARBIEC” */*
Terminowa lokata oszczędnościowa
o nazwie „KUSZĄCA LOKATA”
**

4.

( zmienna stopa procentowa))

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Oprocentowanie
( zmienna stopa procentowa)

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,50 %
0,00 %

0,00 %
Okres
zadeklarowa
nia

Oprocentowanie

1-mies.
2-mies.
3- mies.
6- mies.
12- mies.
24- mies.

0,05 %
0,06%
0,06 %
0,08 %
0,10 %
0,12 %

3-mies.
6-mies.
12-mies.
18-mies
24-mies.
24- mies.

0,08%
0,12 %
0,14 %
0,18 %
0,20%
0,40%

1- mies.
2 –mies.
3- mies.
12- mies.

0,07 %
0,09 %
0,10 %
0,12 %
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Terminowa lokata oszczędnościowa
o nazwie „PARTNERSKA” *

5.

Od 2.000,00

6- mies.
6 mies. ***

0,10 %
0,15 %

12 –mies.
0,15 %
12- mies.*** 0,20 %
Terminowa lokata oszczędnościowa
o nazwie „SUPER SETKA” *
„SUPER SETKA” –„promocja”
****

Terminowe lokaty
oszczędnościowe w walucie
wymienialnej

100 dni
200 dni
300 dni
400 dni

0,10 %
0,20 %
0,25 %
0,30 %

Terminowa Lokata
oszczędnościowa „Standard” w
walucie wymienialnej

0,15%
0,25 %
0,30 %
0,40 %

Oprocentowanie ( zmienna stopa procentowa)

EURO1

Od 300.000,00 zł.

Od 60.00,00 do
299.999,00 zł.

3-mies.
6-mies.

USD

Mimalna kwota 500
EURO

Minimalna kwota 500
USD

0,02%

0,02%

0,04%

0,04%

*
Lokata o zmiennej stopie procentowej
*/* Lokata o zmiennej stopie procentowej, brak możliwości zakładania nowych
lokat.
** Lokata o stałej stopie procentowej
*** Oprocentowanie promocyjne /dla Posiadaczy rachunków ROR i rachunków dla
rolnika.

D. OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO .
Lp.

Oprocentowanie

Rodzaj depozytu
Rachunek rozliczeniowy

1.

Rachunek bieżący i pomocniczy.
Rachunek lokat terminowych

W oparciu o indywidualne ustalenia lub w ramach
zamówień publicznych.
W oparciu o indywidualne ustalenia lub w ramach
zamówień publicznych
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ROZDZIAŁ III
Postanowienia końcowe

1. W indywidualnych przypadkach Zarząd Banku lub osoby upoważnione mogą ustalić
oprocentowanie inne niż określone w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych
w Banku Spółdzielczym w Kolnie”.

2. Stawka WIBOR 1 miesięczny i WIBOR 3 miesięczny jest ustalana jako stawka
średnia za okres jednego miesiąca i publikowana przez Bank na koniec każdego
okresu. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego
kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego
dnia miesiąca.
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