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A. Ogólne warunki oprocentowania w Banku Spółdzielczym w Narwi
1.

W Banku Spółdzielczym w Narwi dopuszcza się umowne kształtowanie zasad oprocentowania z wyjątkiem
zasady ich obliczania tzn. mając na uwadze art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), do obliczania odsetek przyjmuje się kalendarz naturalny (365/365),
a zatem stosowane stopy procentowe odnoszone są zarówno do należności jak i zobowiązań w stosunku
rocznym.

2.

Odsetki od należności naliczane są od dnia powstania należności (wypłaty) do dnia poprzedzającego
spłatę, od zmniejszającego się stanu zadłużenia oraz pobierane w dniu spłaty raty, ewentualnie w innym
dniu stosownie do ustaleń wynikających z zawartej umowy kredytowej.

3.

Odsetki od zobowiązań bieżących naliczane są od dnia wpłaty środków pieniężnych do dnia
poprzedzającego dzień wypłaty i dopisywane do rachunku klienta przez kapitalizację w dniu
kalendarzowym kończącym kwartał lub rok, chyba że zawarta umowa w indywidualnych przypadkach
reguluje to inaczej.

4.

Odsetki od zobowiązań terminowych naliczane są od dnia wpłaty środków pieniężnych do ostatniego dnia
przed upływem zadeklarowanego okresu i dopisywane (kapitalizowane) w zależności od zawartej umowy
do kwoty wkładu lub przeksięgowywane na inny wskazany rachunek w ostatnim dniu zadeklarowanego
okresu. W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego terminu odsetki naliczane są zgodnie z
postanowieniami Regulaminu dotyczącego danego rodzaju zobowiązania.

5.

W Banku stosuje się następujące zasady ustalania oprocentowania:

6.

7.

-

umowne stopy procentowe zależne od decyzji Zarządu Banku,

-

stopy procentowe zależne od stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP do redyskonta,

-

stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego WIBID,

-

stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego – średniej miesięcznej / kwartalnej
wysokości stawek rynku międzybankowego WIBOR 3M,

-

stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego (w przypadku kredytów
mieszkaniowych i hipotecznych) – stopa procentowa WIBOR 3M określana na dwa dni robocze przed
zakończeniem kwartału i obowiązująca od początku kolejnego kwartału kalendarzowego

Zmiany oprocentowania następują zgodnie z zawartymi przez Bank umowami lub na zasadach
określonych poniżej:
-

zmiana umownych stóp procentowych zależnych od decyzji Zarządu Banku następuje na podstawie
Uchwały Zarządu Banku określającej nową wysokość stóp procentowych oraz datę jej zastosowania,

-

zmiana stóp procentowych zależnych od podstawowych stóp procentowych NBP następuje z dniem i w
wysokości ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej NBP,

-

zmiana stóp procentowych zależnych od notowań rynku międzybankowego WIBID następuje zgodnie
ze zmianami danego wskaźnika,

-

zmiana stóp procentowych zależnych od notowań rynku międzybankowego - średniej wysokości
stawek rynku międzybankowego WIBOR 3M następuje w okresach kwartalnych,

-

zmiana stopy procentowej zależnej od stopy bazowej Banku następuje zgodnie z zasadami
dotyczącymi szacowania i wyliczania stopy bazowej Banku.

Zasady ustalania wartości stóp procentowych:
-

umowne stopy procentowe zależne od decyzji Zarządu Banku określane są w wartości nominalnej,

-

stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego WIBID określane są na podstawie
komunikatów-notowań agencji ratingowej Reuters i stanowią sumę średniej wartości oprocentowania
dla instrumentu finansowego z określonego przedziału czasowego, wyliczoną z okresu kwartału
kalendarzowego, obowiązującą w następnym kwartale kalendarzowym oraz marży Banku,
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-

-

8.

•

stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, 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,

stopy procentowe kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR – wysokość stawki WIBOR 3M ustalana
jest na ostatni okres roboczy drugiego miesiąca poprzedzającego kwartał i zaokrąglana do 2-go miejsca
po przecinku. Zmiana oprocentowania następować będzie w okresach kwartalnych (kalendarzowych,

W TAB.C pkt. 7 i pkt. 8. Kredyty dla klientów indywidualnych: Kredyty mieszkaniowe, Hipoteczne kredyty
konsumpcyjne i TAB.D Kredyty dla klientów instytucjonalnych:

-

9.

kredyty oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej
Banku i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:

W przypadku nie wywiązania się Kredytobiorcy z zobowiązania ustanowienia / aktualizacji
zabezpieczenia w formie przelewu wierzytelności, na rzecz Banku będącej przedmiotem
zabezpieczenia, która spełnia warunki w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego, Bank zastrzega
sobie prawo do podwyższenia marży/oprocentowania Banku o 0,50 pp. począwszy od kolejnego dnia
następującego po upływie terminu, do którego miało nastąpić potwierdzenie na piśmie przyjęcie do
wiadomości informacji od Dłużnika wierzytelności o przelewie wierzytelności. Obniżenie
marży/oprocentowania nastąpi w dniu roboczym, w którym Kredytobiorca dostarczył do Banku na
piśmie potwierdzenie przyjęcia do wiadomości oraz potwierdzenie zobowiązania przez Dłużnika
wierzytelności do przekazywania należności, po otrzymaniu wezwania Banku lub bez wezwania w
zależności od charakteru cesji wierzytelności.

Oprocentowanie kredytu zabezpieczonego hipoteką zwiększa się o 0,80% w skali roku od
uruchomienia do dnia dostarczenia prawomocnego postanowienia o ustanowieniu hipoteki.

dnia

10. Bank zawiadamia klientów o zmianie oprocentowania w sposób uzgodniony z klientem w zawartej
umowie oraz zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) poprzez zamieszczanie informacji o wysokości aktualnych stawek
oprocentowania środków na rachunkach bankowych, oprocentowania kredytów i terminach kapitalizacji
odsetek w placówkach bankowych i na stronach serwisu internetowego www.bsnarew.pl
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B. Rachunki dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
Tab.1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze)
Lp.

Rodzaj rachunku

Stopa zmienna

1.

Rachunki oszczędnościowe i POL-Konto

0,05%

2.

Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze, w tym i rachunki dla
rolników

0,01%

3.

Rachunki płatne na żądanie:

3.1.

potwierdzony książeczką mieszkaniową

0,05%

3.2.

SKO

0,10%

4.

Rachunek oszczędnościowy POL-IKE

5,05%

Tab.2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
(W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego terminu odsetki naliczane są zgodnie z Regulaminem tj. jak
a’vista)
Lp.

Rodzaj lokaty

1.

Lokaty krótkoterminowe STANDARD

Stopa stała

1 miesięczne
do 24 999,99
od 25 000,00 do 49 999,99
od 50 000,00
1.2. 3 miesięczne
do 24 999,99
od 25 000,00 do 49 999,99
od 50 000,00
1.3. 6 miesięczne
do 24 999,99
od 25 000,00 do 49 999,99
od 50 000,00
1.4. 12 miesięczne
do 24 999,99
od 25 000,00 do 49 999,99
od 50 000,00 do 499 999,99
od 500 000,00

Stopa zmienna

1.1.

3,40%
3,45%
3,50%
3,55%
3,60%
3,65%
3,75%
3,80%
3,85%
4,30%
4,35%
4,40%
4,90%
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Lp.

Rodzaj lokaty

Stopa stała

Stopa zmienna

1.5. 24 miesięczne
do 24 999,99
od 25 000,00 do 49 999,99
od 50 000,00 do 499 999,99
od 500 000,00
1.6. 36 miesięczne
do 24 999,99
od 25 000,00 do 49 999,99
od 50 000,00 do 499 999,99
od 500 000,00

2.

4,65%
4,70%
4,75%
5,25%
4,95%
5,00%
5,05%
5,55%

Lokata progresywna
1M

2M

3M

4M

5M

6M

7M

8M

9M

10M

11M

12M

3,00

3,00

3,60

3,60

3,60

4,20

4,20

4,20

5,10

5,10

5,10

6,60

Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w
poszczególnych miesiącach wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania
lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie za okres 12 miesięcy wynosi 4,28%.
Kwota minimalna 500,00 PLN

3.

Lokata oszczędnościowa Skarbonka
średni WIBID 12M z poprzedniego m-ca
kalendarzowego
średni WIBID 12M z poprzedniego m-ca
kalendarzowego + 0,1p.p.
średni WIBID 12M z poprzedniego m-ca
kalendarzowego + 0,2p.p.

3.1. 120 miesięczna
3.2. 120 miesięczna – po upływie 3 lat
3.3. 120 miesięczna – po upływie 6 lat
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C. Kredyty dla klientów indywidualnych
Lp.

Rodzaj kredytu

Stopa zmienna

1.

Limit w Pol-Koncie

7,20%

2.

Kredyt odnawialne w Pol-koncie

7,20%

3.

Kredyt gotówkowe:

3.1.

do 6 miesięcy

7,00%

3.3.

powyżej 6 miesięcy

7,20%

4.

Kredyt EKOLOGICZNY

WIBOR 3M + 3%

5.

Karta kredyt owa VISA CLASSIC

6.

Na zakup samochodu zabezpieczony cesją polisy
autocasco (prowizja 1%)

7.

Kredyty mieszkaniowe

7,20%
WIBOR 3M + 4%

7.1.

do 5 lat (bez hipoteki)

4,00% lub WIBOR 3M + 2,50%

7.2.

do 10 lat (zabezpieczenie hipoteczne)

WIBOR 3M + 2,50%

7.3.

do 25 lat ( zabezpieczenie hipoteczne)

WIBOR 3M + 2,60%

8.

Hipoteczne kredyty konsumpcyjne

WIBOR 3M + 3,5%

9.

Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych
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D. Kredyty dla klientów instytucjonalnych
Lp.

Rodzaj kredytu

1.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (Ob)

1.1.
1.2.
1.3.

Stopa zmienna

krótkoterminowy (do 12 m-cy)
średnioterminowy (do lat 3)
na spłatę dotychczasowego zadłużenia w rachunku
bieżącym

7,00%
8,00%
WIBOR 3M + 4,00%

2.

Kredyt w rachunku bieżącym odnawialny do 1 roku

WIBOR 3M + 3,00%

3.

Kredyt płatniczy do 30 dni

WIBOR 3M + 2,50%

4.

Kredyt rewolwingowy z okresem spłaty

4.1.
4.3.
5.
5.1.
5.3.
6.

do 1 roku
ponad rok

WIBOR 3M + 3,50%
WIBOR 3M + 4,50%

Kredyt inwestycyjny
do 1 roku
ponad rok

WIBOR 3M + 3,50%
WIBOR 3M + 3,80%

Kredytowa linia hipoteczna
z okresem spłaty max 10 lat, do 500 tys. zł i nie więcej iż
60% wartości nieruchomości zabezpieczającej zwrotność
kredytu

7.

Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR

7.1.

linie: RR, Z, PR

7.2.

linie: ZC

7.3.

linie klęskowe: K01, K02

8.
8.1.
8.3.
9.

WIBOR 3M + 4,00%

WIBOR 3M + marża Banku 2,50%
(min. 3%)
WIBOR 3M + marża Banku 1,70%
(min. 2,50%)
WIBOR 3M + marża Banku 3,50%

Kredyty pomostowe związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
do 5 lat
do 10 lat

WIBOR 3M + 2,50%
WIBOR 3M + 3,00%

Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych
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9,00%

