
     Bank Spółdzielczy w Nowej Soli 
________________________________________________________________________________________________________________

1.  Preferencyjne udzielane na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie:

           produktów rolnych:

      -  udzielane po 25.03.2015 r. (super nowa pomoc - linie RR, Z) …..…………..…………...…… 6,5526%

  

2.   Finansowanie działalności rolniczej:   

      (produkcja rolna, działy specjalne: drobiarstwo,  produkcja ogrodnicza, przetwórstwo rolno-spoż.)

     2.1.  w rachunku bieżącym ……………………..………...............................................................                                                                                8,55% - 9,50%

     2.2.  kredyty celowe  obrotowe .................................................................................................                                                9%

     2.3.  kredyty celowe  inwestycyjne ........................................................................................... 8,70% - 12,25%

(stopa referencyjna NBP plus marża Banku od 1,95 p.p. do 5,50 p.p. ustalana indywidualnie)

     2.4.  kredyty na zakup UR .......................................................................................................... 8,70% - 12,25%

 (stopa referencyjna NBP plus marża Banku od 1,95 p.p. do 5,50 p.p. ustalana indywidualnie)

3.  Finansowanie działalności gospodarczej pozarolniczej:

     3.1.  w rachunku bieżącym  .......................................................................................................                                                              8,55% - 9,50%

     3.2.  kredyty celowe  obrotowe .................................................................................................                           9%

     3.3.  kredyty celowe inwestycyjne ............................................................................................ 8,70% - 12,25%

       (stopa referencyjna NBP plus marża Banku od 1,95 p.p. do 5,50 p.p. ustalana indywidualnie)

     3.4.  kredyty udzielane jednostkom samorządów terytorialnych w wyniku zamówienia 

…..........publicznego oraz kredyty zawierane w ramach konsorcjów bankowych

Indywidualna decyzja    

Zarządu

4.  Udzielane osobom  fizycznym:

      4.1. Gotówkowe  na  cele  konsumenckie oraz  bezgotówkowe na zakupy ratalne:  

      ->  o  stałej stopie procentowej do  12 –m-cy:

      - dla Klientów Banku …………………………….….….…………..……….…………….….…….. 4% ;   prowizja 5%

      - dla nowych Klientów …………………………….…………………..……….………..……….…. 4% ;   prowizja 6%

         ->  o  stałej stopie procentowej do 24 –m-cy:  

      - dla Klientów Banku …………………………….….….…………..……….…………….….…….. 6% ;   prowizja 6%

      - dla nowych Klientów …………………………….…………………..……….………..……….…. 6% ;   prowizja 7%

         ->  o  zmiennej  stopie  procentowej od  12  m-cy  do  96 m-cy: 

      - dla Klientów Banku  (stopa referencyjna NBP plus marża Banku 7 p.p.) ….………...………… 13,75% ;   prowizja 3%

      - dla nowych Klientów  (stopa referencyjna NBP plus marża Banku 7 p.p.) ….………...………… 13,75% ;   prowizja 4%

     

      4.2.  EKO-KREDYT na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej:

      - dla Klientów Banku  (śr. stawka z ostatniego kwartału WIBOR 3M plus marża Banku 4  p.p.) 11,29% ;   prowizja 2,50%

      - dla nowych Klientów (śr. stawka z ostatniego kwartału WIBOR 3M plus marża Banku 4,50 p.p.) 11,79% ;   prowizja 3,50%

 

      4.3. EKO-KREDYT „Moja woda”:

      - dla Klientów Banku  (śr. stawka z ostatniego kwartału WIBOR 3M plus marża Banku 4 p.p.) 11,29% ;   prowizja 2,50%

      - dla nowych Klientów (śr. stawka z ostatniego kwartału WIBOR 3M plus marża Banku 4,50 p.p.) 11,79% ;   prowizja 3,50%

I.  Udzielane od 01.06.2022 r. 

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH 

od dnia 01.03.2023 r.:
% w stosunku rocznym

 Oprocentowanie stałe / zmienne

K R E D Y T Y
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      4.4.  Gotówkowe  na  cele  konsumenckie – udzielane okazjonalnie:

      4.4.1. KREDYT JUBILEUSZOWY 75   –  kredyt o stałej stopie procentowej na okres

      do 36 miesięcy 

      – udzielone od 18.05.2022 r. do 31.07.2022 r. ……………………….……...………………..….. 6,75% ;   prowizja 0%

      – udzielane od 01.08.2022 r. ……………………….……...…………………………………....….. 9,75% ;   prowizja 0%

      4.5.  Mieszkaniowe:  (budowa, zakup, remont)

      - dla Klientów Banku  (stopa referencyjna NBP plus marża Banku 2,90 p.p.)  …………………… 9,65%

      - dla nowych Klientów (stopa referencyjna NBP plus marża Banku 3,50 p.p.) ......………….…… 10,25%

      4.6.  Hipoteczne, konsolidacyjne: 

       ->  udzielane od 16.12.2020  r. ……………….…………………………………….……………….. 12,29% - 13,29%
(średnia stawka z ostatniego kwartału WIBOR 3M plus marża Banku od 5 p.p. do 6 p.p.)

      4.7.  Kredyty oprocentowane okresowo stałą stopą procentową

(oprocentowanie stałe obowiązujące przez 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy/aneksu)

            - kredyty mieszkaniowe ...................................................................................... 12,00%

      - kredyty hipoteczne, konsolidacyjne …............................................................... 13,00%

      4.8. Odnawialne w ROR: 12,50%; 
                                                                                                                                                                                  prowizja 2% - 3,50%

5.  Kredyty inwestycyjne dla Wspólnot Mieszkaniowych:

     pn. „Wspólny Remont”  ………………………………………………….…..…………..……….. 9,25% - 10,75%
                     (stopa referencyjna NBP plus marża Banku od 2,5 p.p. do 4 p.p. ustalana indywidualnie; prowizja od 2% do 

3%)

6.  Zadłużenie przeterminowane – oprocentowanie od dnia 01.03.2023: 24,50%

(dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (stopa referencyjna plus 5,5 p.p.))

Wysokość oprocentowania zmiennego, uzależniona jest od:

 -  udziału środków własnych w finansowaniu inwestycji,

 -  oceny zdolności kredytowej, ponoszonego ryzyka i składanych zabezpieczeń,

 -  zmian stawek WIBOR. 

Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od dnia 08 września 2022 r.:

Stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej

Stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej

Stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej

Stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej

Stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej

Stawki  WIBOR  na  dzień 28 lutego 2023 r.:

-       WIBOR 1M   średnia  stawka w lutym 2023 r.:   6,89%

-       WIBOR 1M   z ostatniego dnia miesiąca 28.02.2023 r. (data notowania):   6,86%

                                   (dotyczy kredytów gotówkowych na cele konsumenckie, kredytów Eko-… oraz kredytów mieszkaniowych /

                                   hipotecznych, na zakup UR oraz kredytów inwestycyjnych udzielanych od 16.12.2020 r. do 31.05.2022 r.)

-       WIBOR 3M   średnia  stawka w lutym 2023 r.:   6,93%

-       WIBOR 3M   na dzień 30.11.2022 r.:   7,28%   (dotyczy kred. preferencyjnych) 

 -  kształtowania się stóp procentowych lokat międzybankowych, bonów skarbowych i stóp podstawowych NBP,

-       WIBOR 3M   średnia stawka z ostatniego kwartału poprzedzającego udzielenie kredytu tj. z IV kw. 2022 r.:   7,29%

-       	WIBOR 3M   na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego (tj. 29.12.2022 r.):   7,02%

            Stawka ma zastosowanie do wyliczenia oprocentowania kredytów (super nowa pomoc) w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.

                                                                                                                                                                       ZARZĄD BS W NOWEJ SOLI
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