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I. Klienci indywidualni
Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, oszczędnościowe, a'vista w złotych- wysokość oprocentowania
od dnia 01-07-2020 roku
Lp
Oprocentowanie
Rodzaj rachunku
.
(w stosunku rocznym)
Stopa zmienna
1. Rachunek ROR1
0,00%
Minimalne saldo 20 zł
2. Rachunek płatny na każde żądanie dla rad rodziców i innych jednostek nieposiadających osobowości
0,00%
prawnej
3. Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową
0,00%
Minimalne saldo 20 zł
4. Indywidualne konta emerytalne
0,19%
5. Konta na zasiłki OPS
0,00%
6. Rachunki SKO*
0,16%
*Środki, z tytułu oprocentowania gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Środkami tymi
dysponuje SKO przeznaczając je na zakup nagród zaakceptowanych przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w
Bychawie prowadzący rachunek SKO.
1
każdy ROR (ROR, ROR-Junior, ROR-Student, ROR-Senior)
Tabela 2. Rachunki dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych. wysokość oprocentowania od dnia 0107-2020 roku
Rodzaj rachunku
USD
EUR
GBP
CHF
Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie o zmiennym oprocentowaniu 0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Tabela 3a. Lokaty oszczędnościowe w złotych
Lp.
I
1.
2.
II
1.
2.
III

IV

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

Stałe – „S”
Zmienne –„Z”

LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH (zakładana od 21-03-2020r do 31.05.2020)
Minimalna kwota lokaty 500 zł
Lokata terminowa 3 miesięczna
0,12%
Lokata terminowa 12 miesięczna
0,21%
LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA 9 MIESIĘCZNA ( zakładana od 01-04-2020r)
Minimalna kwota lokaty 1 000 zł
0,85 stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego
SUPER Wiborna
miesiąca poprzedzającego datę założenia lokaty
SUPER Redyskontowa
0,85 stopy redyskonta weksli

O
O

S

N

Z

N

N

0,10%
0,20%
0,25%
0,35%
0,40%
0,45%
0,50%
0,55%
Średnie efektywne
po 12 miesiącach 0,23%
po 24 miesiącach 0,35%

V

Z
Z

LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA 6 M „Na szóstkę” (zakładana od 21.03.2020 do 31.05.2020)
Minimalna kwota lokaty 500 zł
Lokata terminowa 6 miesięczna
0,80%
S
LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA 8Qx3M „progresywna” (zakładana od 01-07-2020 roku)

I okres 3-miesieczny
II okres 3-miesieczny
III okres 3-miesieczny
IV okres 3-miesieczny
V okres 3-miesieczny
VI okres 3-miesieczny
VII okres 3-miesieczny
VIII okres 3-miesieczny

Odnawialna – „O”
Nieodnawialna –
„N”

S

N

S

N

LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA 8Px6M „progresywna” (zakładana od 01-07-2020 roku)

I okres 6-miesieczny
II okres 6-miesieczny
III okres 6-miesieczny
IV okres 6-miesieczny
V okres 6-miesieczny
VI okres 6-miesieczny
VII okres 6-miesieczny
VIII okres 6-miesieczny

0,15%
0,25%
0,35%
0,45%
0,55%
0,65%
0,85%
1,55%
Średnie efektywne
po 12 miesiącach 0,20%
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po 24 miesiącach 0,30%
po 36 miesiącach 0,40%
po 48 miesiącach 0,60%

Tabela 3b. Lokaty oszczędnościowe w złotych
Lp.
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stałe – „S”
Odnawialna – „O”
Zmienne –„Z”
Nieodnawialna – „N”
LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH - wysokość oprocentowania od dnia 01-07-2020 roku dla lokat
zakładanych i odnawianych w okresie od 01.02.2015 do 30.06.2020 oraz zakładanych od 01-07-2020 roku
Minimalna kwota lokaty 500 zł
Lokata terminowa 1 miesięczna
0,05%
Z
O
Lokata terminowa 2 miesięczna
0,06%
Z
O
Lokata terminowa 3 miesięczna
0,07%
Z
O
Lokata terminowa 6 miesięczna
0,09%
Z
O
Lokata terminowa 12 miesięczna
0,15%
Z
O
Lokata terminowa 24 miesięczna
0,20%
Z
O
Lokata terminowa 36 miesięczna
0,21%
Z
O
Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

Tabela 4. Lokaty oszczędnościowe w walutach wymienialnych- wysokość oprocentowania od dnia 01-072020 roku
Waluta
USD
EUR
GBP
CHF
Minimalna kwota lokaty
100 USD
100 EUR
100 GBP
100 CHF
1 miesięczna
0,03%
0,05%
0,05%
0,02%
3 miesięczna
0,03%
0,06%
0,05%
0,02%
6 miesięczna
0,04%
0,06%
0,06%
0,02%
12 miesięczna
0,05%
0,07%
0,06%
0,03%
Tabela 5a. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych
Lp.
1.

2.
3.a
3.b
4.

5.

6.
7.
7a.

Stopa
Stopa zmienna 9, 10
stała 9
Debet w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym
7,20%*
Minimalna kwota miesięcznego wpływu warunkująca przyznanie dopuszczalnego debetu wynosi 300 zł. Maksymalna
kwota dopuszczalnego debetu wynosi 90% stałego miesięcznego wpływu, maksymalnie 500 zł.
Kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym udzielony i
6%
odnowiony od dnia 01.04.2020 r.
Wygodny kredyt na szczęście udzielony do dnia 31.12.2020
5%
Wygodny kredyt na szczęście udzielony od dnia 01.01.2021
7%
Kredyt „Mój Dom” udzielany od 01.05.2015 r.
WIBOR 3M1+ marża 2 p.p.
O ile umowa kredytowa nie stanowi inaczej podwyższenie marży do
1 p.p.
czasu ustanowienia hipoteki na rzecz Banku od dnia 01.06.2020 r. 6
Uniwersalny kredyt hipoteczny udzielany od 01.05.2015 r.
WIBOR 3M1+ marża 3 p.p.
O ile umowa kredytowa nie stanowi inaczej podwyższenie marży do
1 p.p.
czasu ustanowienia hipoteki na rzecz Banku od dnia 01.06.2020 r. 6
Kredyt EKO-DACH
WIBOR 3M4+4,5 p.p.
Zadłużenie przeterminowane, czeki bez pokrycia–dot. kredytów
4-krotność stopy lombardowej
udzielonych do 31.05.2020 r.
NBP
Zadłużenie przeterminowane, czeki bez pokrycia–dot. kredytów
dwukrotność odsetek
udzielonych od 01.06.2020 r.
ustawowych za opóźnienie
Rodzaj kredytu

* obowiązuje od dnia 29.05.2020 r.

Tabela 5b. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych wycofane z oferty
Lp.
1.

1a.

Rodzaj kredytu

Stopa
stała9

Stopa zmienna 9, 10

Kredyt „Bezpieczna gotówka” udzielone od dnia 01.01.2013 r. do dnia
08.10.2014 r.
na okres do 12 miesięcy z ubezpieczeniem podstawowym oraz na okres 9,75%7
powyżej 12 miesięcy z ubezpieczeniem rozszerzonym
na okres powyżej 12 miesięcy z ubezpieczeniem podstawowym
10,75%7
na okres od 36 do 60 miesięcy bez ubezpieczenia
14,50%7
16%7
na okres powyżej 60 miesięcy bez ubezpieczenia
Kredyt „Bezpieczna gotówka” udzielany od dnia 09.10.2014 r. do dnia
31.12.2015 r.
na okres do 12 miesięcy z ubezpieczeniem podstawowym oraz na okres 9,75%7
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powyżej 12 miesięcy z ubezpieczeniem rozszerzonym
na okres powyżej 12 miesięcy z ubezpieczeniem podstawowym
10,75%7
bez ubezpieczenia
12%7
1b. Kredyt „Bezpieczna gotówka” udzielany od dnia 04.01.2016 r. do
02.10.2017 r.
na okres do 12 miesięcy z ubezpieczeniem rozszerzonym
8,75%9
na okres do 12 miesięcy z ubezpieczeniem podstawowym oraz na okres 9,75%9
powyżej 12 miesięcy z ubezpieczeniem rozszerzonym
na okres powyżej 12 miesięcy z ubezpieczeniem podstawowym
10,75%9
bez ubezpieczenia
12%9
2. Kredyt „Mój Dom” udzielany do 30.04.2015 r.
1,6 stopy redyskonta weksli
+ marża 0 p.p.
3. Uniwersalny kredyt hipoteczny udzielany do 30.04.2015 r.
1,6 stopy redyskonta weksli
+ marża 1 p.p.
4. Kredyty z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych
WIBOR 3M1 + 3 p.p.
5. Kredyt w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym udzielony i
9,00%
odnowiony do 31.03.2020 r.
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II. Klienci instytucjonalni
Tabela 1. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych
roku
Lp.
Rodzaj rachunku
1. Rachunki bieżące i pomocnicze
Minimalne saldo rachunku rolniczego 20 zł
2. Rachunek lokacyjny
3. Jednostki Samorządu Terytorialnego
4.

12

- wysokość oprocentowania od dnia 01-07-2020

Lokaty krótkoterminowe JST na okres do 30 dni (nie objęte
postępowaniem o zamówieniach publicznych)

Oprocentowanie
0,00%

0,13%
wg. warunków określonych w postępowaniu
o zamówieniach publicznych.
0,50xWIBID 1M3

Tabela 2. Rachunki bieżące i pomocnicze w walutach wymienialnych. - wysokość oprocentowania od
dnia 01-07-2020 roku
Rodzaj rachunku
USD
EUR
GBP
CHF
10 USD
10 EUR
10 GBP
10 CHF
Minimalne saldo
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Rachunek bieżący i pomocniczy
Tabela 3a. Lokaty terminowe w złotych - wysokość oprocentowania od dnia 01-07-2020 roku
Stałe – „S”
Odnawialna – „O”
Lp.
Rodzaj rachunku
Oprocentowanie
Zmienne –„Z” Nieodnawialna – „N”
I
LOKATA terminowa 365 (zakładana od 01.02.2015 r.)
Minimalne saldo lokaty 500 zł
1. Lokata terminowa 365 od 31 do 90 dni
0,06%
Z
O
2. Lokata terminowa 365 od 91 do 120 dni
0,07%
Z
O
3. Lokata terminowa 365 od 121 do 365 dni
0,08%
Z
O
Do 0,50xWIBID2 1M
II Lokata O/N
minimalne saldo na rachunku 50.000,- zł
Tabela 3b. Lokaty terminowe w złotych – wycofane z oferty - wysokość oprocentowania od dnia 01-07-2020 roku
Stałe – „S”
Odnawialna – „O”
Lp.
Rodzaj rachunku
Oprocentowanie
Zmienne - „Z” Nieodnawialna – „N”
I
LOKATY terminowe (zakładane do 24.10.2012 r.)
Lokata terminowa 3 miesięczna
0,10%
Z
O

Tabela 4.
Lokaty terminowe w walutach wymienialnych - wysokość oprocentowania od dnia 01-07-2020 roku
Waluta
USD
EUR
GBP
CHF
Minimalna kwota lokaty
100 USD
100 EUR
100 GBP
100 CHF
1 miesięczna
0,03%
0,05%
0,05%
0,02%
3 miesięczna
0,03%
0,06%
0,05%
0,02%
6 miesięczna
0,04%
0,06%
0,06%
0,02%
12 miesięczna
0,05%
0,07%
0,06%
0,03%
Tabela 5a. Kredyty na działalność gospodarczą w złotych
Lp.

Rodzaj kredytu

1.a Kredyt w rachunku bieżącym udzielony i odnowiony od dnia
01.04.2020 r. do 31.12.2020 roku do kwoty 200.000 zł
1.b Kredyt w rachunku bieżącym udzielony i odnowiony od dnia
01.04.2020 r. do 31.12.2020 roku powyżej kwoty 200.000 zł
1.c Kredyt w rachunku bieżącym udzielony i odnowiony od dnia
01.01.2021 r. do kwoty 200.000 zł
1.d Kredyt w rachunku bieżącym udzielony i odnowiony od dnia
01.01.2021 r. powyżej kwoty 200.000 zł
2. Kredytowa linia hipoteczna udzielana od 01.07.2020 r
2a. dla umów zawartych lub aneksowanych po 01.04.2020 r. powyżej
kwoty 100.000 zł
3. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, w tym rewolwingowy,
udzielany od 01.04.2020 r.
3a. do kwoty 500.000 zł

Oprocentowanie zmienna stopa procentowa 9, 10
1,6 stopy redyskonta weksli+ od 1,5 p.p.
marży Banku
1,6 stopy redyskonta weksli +
od 1,25 p.p. marży Banku
WIBOR 3M1 + od 4 p. p. marży Banku
WIBOR 3M1 + od 3 p. p. marży Banku
od 6,00%
od 3,75 %

WIBOR 3M1 + od 3 p.p. marży Banku
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3b. powyżej kwoty 500.000 zł
4. Kredyt inwestycyjny
4a. udzielane od 01.04.2014 r. na okres do 10 lat
do kwoty 99.999,99 zł
od kwoty 100.000 zł do kwoty 499.999,99 zł
od kwoty 500.000 zł
4b. udzielane od 01.04.2014 r. na okres powyżej 10 lat
do kwoty 99.999,99 zł
od kwoty 100.000 zł do kwoty 499.999,99 zł
od kwoty 500.000 zł
5. Kredyty preferencyjne
5a. przeterminowane kredyty preferencyjne udzielone do dnia
17.09.2012 r.
5b. przeterminowane kredyty preferencyjne udzielone od dnia
18.09.2012 r. do 31.03.2020 r.
6. Kredyty pomostowe udzielane od 01.05.2015 r.
na okres do 3 lat
na okres powyżej 3 lat
7. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego kredytów
udzielonych do 31.03.2020 r.
7a Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego kredytów
udzielonych od 01.04.2020 r. (w tym kredytów preferencyjnych)

WIBOR 3M1 + marża Banku
WIBOR 3M1 + od 4 p.p. marży Banku
WIBOR 3M1 + od 3,5 p.p. marży Banku
WIBOR 3M1 + marża Banku
WIBOR 3M1 + 6 p.p. marży Banku
WIBOR 3M1 + 5 p.p. marży Banku
WIBOR 3M1 + marża Banku
wg. zasad określonych przez ARiMR
20%
4-krotność stopy lombardowej NBP
WIBOR 3M 1+ od 2 p.p. marży Banku8
WIBOR 3M 1+ od 3 p.p. marży Banku8
4-krotność stopy lombardowej NBP
dwukrotność odsetek ustawowych za
opóźnienie

Tabela 5b. Kredyty na działalność gospodarczą w złotych wycofane z oferty
Lp.
1.

2.
3.

4.

Oprocentowanie zmienna stopa procentowa 9, 10
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, w tym rewolwingowy do kwoty 500 000 zł udzielany od
01.05.2015 r. do 31.03.2020 r.
na okres do 1 roku dla Posiadaczy rachunku11 w RBS Bychawa
1,6 stopy redyskonta weksli + 0,7 p.p.
marży Banku
na okres do 1 roku
5,5%
na okres od 1 roku do 3 lat
7,5%
Kredyt inwestycyjny udzielony do 31.03.2011 r.
na okres powyżej 3 lat
12%7
Kredyt inwestycyjny udzielony od 01.04.2011 r. do 31.03.2014 r.
na okres powyżej 3 lat do kwoty 499.999,99 zł
9,25%
na okres powyżej 3 lat od kwoty 500.000 zł
WIBOR 3M1 + marża Banku
Rodzaj kredytu

Kredyty pomostowe udzielane do 30.04.2015 r.

Na okres do 3 lat
WIBOR 3M 1+ 3 p.p. marży Banku
Na okres powyżej 3 lat
WIBOR 3M 1+ 4 p.p. marży Banku
5. Kredytowa linia hipoteczna udzielana od 01.01.2013 r. do
od 6,75 % do 9%
31.03.2015 r. powyżej kwoty 100.000 zł
5a. Kredytowa linia hipoteczna dla umów zawartych lub
od 5,75 % do 9%
aneksowanych od 01.04.2015 r. do 31.03.2020 roku powyżej
kwoty 100.000 zł
5b. Kredytowa linia hipoteczna udzielana do 30.06.2020 r. do kwoty
od 6,75%
100.000 zł
6. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony i odnowiony do dnia
1,6 stopy redyskonta weksli
31.03.2020 r.
7. Kredyt „Szybka inwestycja”
8%
Tabela 6. Kredyty dla JST
Lp.
1.
2.

2a

Rodzaj kredytu
Kredyty dla JST
Oprocentowanie zadłużenia
przeterminowanego kredytów
udzielonych do 31.03.2020 r.
Oprocentowanie zadłużenia
przeterminowanego kredytów

Oprocentowanie zmienna stopa procentowa 9, 10
wg. warunków określonych w postępowaniu o zamówieniach publicznych.
4- krotność stopy lombardowej NBP

dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie
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udzielonych od 01.04.2020 r.
Tabela 7. Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych
Lp.

Rodzaj kredytu

1a. Kredyty mieszkaniowe dla Wspólnot Mieszkaniowych „Wspólny
remont” udzielony do dnia 31.03.2020 r
1b. Kredyty mieszkaniowe dla Wspólnot Mieszkaniowych „Wspólny
remont” udzielony od dnia 01.04.2020 r do 31.12.2020 r
1c. Kredyty mieszkaniowe dla Wspólnot Mieszkaniowych „Wspólny
remont” udzielony od dnia 01.01.2021 r
2. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego kredytów
udzielonych do 31.03.2020 r.
2a. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego kredytów
udzielonych od 01.04.2020 r.

Oprocentowanie zmienna stopa procentowa9, 10
1,6 stopy redyskonta weksli
1,6 stopy redyskonta weksli+ od 1,5 p.p.
marży Banku
WIBOR 3M1 + od 3 p. p. marży Banku
4- krotność stopy lombardowej NBP
dwukrotność odsetek ustawowych za
opóźnienie

Tabela 8a. Kredyty dla rolników indywidualnych w złotych
Lp.
1.
2.
2a.
3.
3a.
4.
5.
6.
6a.

6b.

Rodzaj kredytu
Kredyt w rachunku bieżącym udzielony i odnowiony od dnia
01.04.2020 r.
Kredytowa linia hipoteczna udzielana od 01.07.2020 r.
dla umów zawartych lub aneksowanych po 01.04.2020 r. powyżej
kwoty 100.000 zł
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
udzielany od
01.04.2020 r.
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, w tym rewolwingowy,
dla Posiadaczy rachunku11 udzielany od 01.04.2020 r.
Kredyt obrotowy na bieżącą działalność
Kredyt „Bezpieczny kredyt” udzielany od 01.04.2015 r.
Kredyty inwestycyjne
udzielane od 01.04.2014 r. na okres do 10 lat
do kwoty 99.999,99 zł
od kwoty 100.000 zł do kwoty 499.999,99 zł
od kwoty 500.000 zł
udzielane od 01.04.2014 r. na okres powyżej 10 lat

do kwoty 99.999,99 zł
od kwoty 100.000 zł do kwoty 499.999,99 zł
od kwoty 500.000 zł
7.
Kredyty preferencyjne
7a. przeterminowane kredyty preferencyjne udzielone do dnia
17.09.2012 r.
7b. przeterminowane kredyty preferencyjne udzielone od dnia
18.09.2012 r. do 31.03.2020 r.
8.
Kredyty pomostowe udzielane od 01.05.2015 r.
na okres do 3 lat
na okres powyżej 3 lat
10. Kredyty z częściową spłatą kapitału przez ARiMR – linia MRcsk
11. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego
kredytów
udzielonych do 31.03.2020 r.
11a. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego
kredytów
udzielonych od 01.04.2020 r. (w tym kredytów preferencyjnych)

Oprocentowanie
- zmienna stopa procentowa9, 10
4,99%
od 6,00%
od 3,75%
WIBOR 3M1 + od 4 p.p. marży Banku
WIBOR 3M1 + od 3 p.p. marży Banku
6,5%
5,5% - stała stopa procentowa
WIBOR 3M1 + od 4 p.p. marży Banku
WIBOR 3M1 + od 3,5 p.p. marży Banku
WIBOR 3M1 + marża Banku
WIBOR 3M1 + 6 p.p. marży Banku
WIBOR 3M1 + 5 p.p. marży Banku
WIBOR 3M1 + marża Banku
wg. zasad określonych przez ARiMR
20%
4-krotność stopy lombardowej NBP
WIBOR 3M 1+ od 2 p.p. marży Banku8
WIBOR 3M1 + od 3 p.p. marży Banku8
WIBOR 3M1 + 4,5 p.p. marży Banku
4-krotność stopy lombardowej NBP
dwukrotność odsetek ustawowych za
opóźnienie

Tabela 8b. Kredyty dla rolników indywidualnych w złotych wycofane z oferty
Oprocentowanie –
Lp.
Rodzaj kredytu
zmienna stopa procentowa9
1. Kredyt inwestycyjny udzielony do 31.03.2011 r.
na okres powyżej 3 lat
11%7
1a. Kredyt inwestycyjny udzielony od 01.04.2011 r. do 31.03.2014 r.
na okres powyżej 3 lat
9,95%
2. Kredyt „Bezpieczny kredyt” udzielany do 04.03.2015 r.
10,5% - stała stopa procentowa
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2a. Kredyt „Bezpieczny kredyt” udzielany od 05.03.2015 r. do
31.03.2015 r.
3. Kredyty pomostowe udzielane do 30.04.2015 r. na okres powyżej 3
lat
4. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, w tym rewolwingowy,
udzielany i odnowiony od 01.05.2015 r. do dnia 31.03.2020 r.,
na okres do 1 roku dla Posiadaczy rachunku11 w RBS Bychawa
na okres do 1 roku
na okres od 1 roku do 3 lat
5. Kredytowa linia hipoteczna udzielana od 01.01.2013 r. do
31.03.2015 r. powyżej kwoty 100.000 zł
5a. Kredytowa linia hipoteczna dla umów zawartych lub
aneksowanych od 01.04.2015 r. do 31.03.2020 r. powyżej kwoty
100.000 zł
5b. Kredytowa linia hipoteczna udzielana do 30.06.2020 r. do kwoty
100.000 zł
6. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony i odnowiony do dnia
31.03.2020 r.

10% - stała stopa procentowa
WIBOR 3M1 + 4 p.p. marży Banku

1,6 stopy redyskonta weksli +
0,7 p.p. marży Banku
5,5%
7,5%
od 6,75% do 9%
od 5,75% do 9%

od 6,75%
6,99%

1

Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego ustalana jest jako stawka średnia z poprzedniego
kwartału kalendarzowego i publikowana na koniec każdego okresu przez Bank.
Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień
kwartału kalendarzowego, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia kwartału kalendarzowego.
2
Wysokość stawki WIBID dla terminu 1 miesięcznego ustalana jest jako stawka średnia z poprzedniego
miesiąca, publikowana na koniec każdego okresu przez Bank.
Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień
miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca.
3
Każda lokata negocjowana jest lokata nieodnawialną
4
Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego ustalana jest jako stawka średnia z miesiąca
poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego okresu przez Bank.
Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień
kwartału kalendarzowego, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia kwartału kalendarzowego.
6
Podwyższenie marży stosowane w przypadku nie ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu do czasu
wpisu hipoteki
7
nie więcej niż 4-krotność stopy lombardowej NBP
8
do dnia spłaty części pomostowej kredytu podwyższa się marżę Banku o 1,5 pp.
9
oprocentowanie kredytów - nie więcej niż odsetki maksymalne określone w art. 359 §21 Kodeksu cywilnego
10
oprocentowanie kredytów przeterminowanych - nie więcej niż odsetki maksymalne za opóźnienie określone
w art. 481 §21 Kodeksu cywilnego.
11
Posiadacz rachunku – Klient posiadający w Banku rachunek bieżący związany z prowadzoną działalnością
gospodarczą lub rolniczą, na którym ewidencjonuje się wpływy z tytułu osiąganych przez Klienta przychodów
przez co najmniej 12 pełnych miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt
12
z wyłączeniem rachunku pomocniczego służącego wyłącznie do uruchamiania środków z kredytu udzielonego
przez Bank, którego oprocentowanie wynosi 0%
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