Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 68/2022r.
z dn. 08.09.2022r.
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Augustowie

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W AUGUSTOWIE
/obowiązuje od 12.09.2022/
I. KLIENCI INDYWIDUALNI
TAB. 1. Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych
Lp.

RODZAJ RACHUNKU
1.

2.

3.

4.
5.

Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe
- POL – Konto
- POL – Konto JUNIOR
- podstawowy rachunek płatniczy
Rachunek oszczędnościowy POL – Efekt

Rachunek płatny na każde żądanie dla Rad
Rodziców i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej – założony do dn.
23.10.2012r. włącznie
Rachunek
płatny
na
każde
żądanie
potwierdzony książeczką oszczędnościową
Lokaty krótkoterminowe STANDARD:
7 – dniowa

Oprocentowanie stopa
zmienna
0,10 stopy redyskonta
0,12 stopy redyskonta
0,10 stopy redyskonta –
do kwoty 999,99 zł
0,40 stopy redyskonta –
od kwoty 1.000,00 zł
do kwoty 9.999,99 zł
0,55 stopy redyskonta –
od kwoty 10.000,00 zł
do kwoty 99.999,99 zł
0,60 stopy redyskonta –
od kwoty 100.000,00 zł

Oprocentowanie
stopa stała
0,00 %
-

0,02 stopy redyskonta

0,02 stopy redyskonta
2,00 %

-

-

2,50 %
1 – miesięczna
Lokaty długoterminowe STANDARD:
3,00 %
2 – miesięczna
6. 3 – miesięczna
4,00 %
4,10 %
6 – miesięczna
4,20 %
12 – miesięczna
4,20 %
24 – miesięczna
4,20 %
36 – miesięczna
7. E-lokata:
4,05 %
3 – miesięczna
4,15 %
6 – miesięczna
8. Lokata terminowa „Lokata na nowe środki” 1)
5,50 %
6 – miesięczna
1) Lokata na nowe środki – nadwyżka środków pieniężnych lokowanych w Banku przez Klienta w dniu zakładania lokaty
w stosunku do stanu środków zgromadzonych przez Klienta na wszystkich jego rachunkach na dzień 31.08.2022r.
Nadwyżką nie są środki przekazane na rachunek Klienta otwierającego lokatę z rachunków rolników i osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą oraz rachunków prowadzonych w tut. Banku na rzecz współmałżonków i
pełnomocników; okres dostępności lokaty do 31.12.2022r.
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TAB. 2. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych
Lp.

RODZAJ KREDYTU
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Kredyt w POL – Koncie
Kredyt gotówkowy:
- do 12 miesięcy
- powyżej roku
Kredyt na zakup pojazdów z terminem spłaty do
60 miesięcy
Kredyt mieszkaniowy Mój Dom
Kredyt mieszkaniowy Mój Dom 2
Kredyt ekologiczny
Kredyty na zakupy ratalne
art. trwałego użytku
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
Kredyt szybka gotówka
Hipoteczny kredyt konsumpcyjny
Kredyt konsolidacyjny
Kredyt gotówkowy „Jubilat”

Oprocentowanie stopa
zmienna

Oprocentowanie
stopa stała

-

11,5%

11,00 %
12,00 %

-

12,00 %
WIBOR 6M + marża 2,15%
WIBOR 6M + marża 1,74%
WIBOR 6M + marża 4,55%

-

11,50 %
12,00 %
9,20 %
12,20 %
-

11,50%
0%

Oprocentowanie stopa
zmienna

Oprocentowanie
stopa stała

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

-

0,00 %

-

0,00 %

-

2,00 %
2,50 %

-

3,00 %
4,00 %
4,10 %
4,20 %

-

4,05 %
4,15 %

-

Oprocentowanie stopa
zmienna

Oprocentowanie
stopa stała

II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI
TAB. 3. Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych
Lp.

RODZAJ RACHUNKU
1.

2.

3.
4.

5.

Rachunki:
- rachunki – bieżący i pomocniczy
- rachunek VAT
- rachunek BIZNES PRESTIŻ
Rachunek dla Rad Rodziców i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej – założony od
dn. 24.10.2012r.
Rachunki bieżące instytucji niekomercyjnych
działających na rzecz gospodarstw domowych
Lokaty terminowe STANDARD
- lokaty krótkoterminowe:
7 - dniowa
1 - miesięczna
Lokaty terminowe STANDARD
- lokaty długoterminowe:
2 - miesięczna
3 - miesięczna
6 - miesięczna
12 - miesięczna
E-lokata:
3 – miesięczna
6 – miesięczna

TAB. 4. Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych
Lp.

RODZAJ KREDYTU
1.

Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym i
rolnikom w rachunku bieżącym

9,70 %

-

2.

Kredyty obrotowe udzielane podmiotom
gospodarczym i rolnikom w rachunku kredytowym

9,20 %

-
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3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

Kredyty inwestycyjne udzielane podmiotom
gospodarczym i rolnikom udzielone do dn.
14.01.2016r. włącznie
Kredyty inwestycyjne udzielane podmiotom
gospodarczym i rolnikom udzielone od dn.
15.01.2016r.
Kredyt inwestycyjny „Szybka Inwestycja”
udzielany podmiotom gospodarczym
Kredyt inwestycyjny „Szybka Inwestycja AGRO”
udzielany rolnikom
Kredyt w rachunku kredytowym „Kredytowa Linia
Hipoteczna” udzielany podmiotom gospodarczym i
rolnikom
Kredyty dla jednostek samorządu
terytorialnego
Kredyty pomostowe dla podmiotów
gospodarczych, w tym rolnikom
(działanie dofinansowane ze środków
Funduszy Europejskich i innych) udzielone do dn.
16.03.2017r. włącznie
Kredyty pomostowe dla podmiotów
gospodarczych, w tym rolnikom
(działanie dofinansowane ze środków
Funduszy Europejskich i innych) udzielone od dn.
17.03.2017r.
Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR wg stóp
procentowych określonych obligatoryjnie
Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR –
udzielone po 25.03.2015r.

10,20 %

-

8,50 %

-

9,20 %

-

9,20 %

-

8,80 %

-

według procedury zamówień

-

9,50 %

-

7,30 %

-

WIBOR 3M + marża 2,50%

-

ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANE KREDYTÓW UDZIELONYCH W ZŁOTYCH

III.
Lp.

RODZAJ KREDYTU
1.

IV.

Kredyty przeterminowane

Oprocentowanie stopa zmienna
dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

TAB. 1. Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych
Lp.

RODZAJ RACHUNKU

Oprocentowanie stopa
zmienna

Oprocentowanie
stopa stała

Lokata terminowa „Lokata na nowe środki” 1)
6– miesięczna
5%
1)
Lokata na nowe środki – nadwyżka środków pieniężnych lokowanych w Banku przez Klienta w dniu zakładania
lokaty w stosunku do stanu środków zgromadzonych przez Klienta na wszystkich jego rachunkach na dzień 31.05.2022r.
Nadwyżką nie są środki przekazane na rachunek Klienta otwierającego lokatę z rachunków rolników i osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą oraz rachunków prowadzonych w tut. Banku na rzecz współmałżonków
i pełnomocników; okres dostępności lokaty do 31.08.2022r.
1.

TAB. 2. Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych
Lp.

RODZAJ KREDYTU
1.
2.
3.

Kredyt w POL – Koncie
Kredyt szybka gotówka
Kredyt na budownictwo mieszkaniowe

Oprocentowanie stopa
zmienna

Oprocentowanie
stopa stała

12,20 %
12,20 %
6,20 %

-
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V.

INNE POSTANOWIENIA
1. Minimalna kwota pierwszej wpłaty na rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie lub na
rachunki terminowe ustalone są w obowiązujących „Regulaminach” i w „Komunikacie” Banku
Spółdzielczego w Augustowie.
2. Wysokość oprocentowania wkładów oszczędnościowych terminowych osób fizycznych podejmowanych
przed upływem zadeklarowanego okresu, ustalona jest w poszczególnych „Regulaminach” (50% stopy
procentowej wkładów płatnych na każde żądanie w zł, za ostatni umowny okres deponowania wkładu
terminowego).
Wysokość oprocentowania wkładów terminowych podmiotów instytucjonalnych podejmowanych przed
upływem zadeklarowanego okresu, ustalona jest w poszczególnych „Regulaminach” (50% stopy
procentowej środków na rachunkach bieżących i pomocniczych).
3. Zasady obliczania odsetek bankowych:
 przy obliczaniu odsetek od kredytów i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przyjmuje
się faktyczną ilość dni w miesiącu, a rok obrachunkowy 365 dni,
 odsetki od kredytu oblicza się od dnia wypłaty do dnia poprzedzającego spłatę – również od
zadłużenia przeterminowanego,
 przy obliczaniu odsetek od środków oszczędnościowych na rachunkach bieżących i pomocniczych,
wkładów płatnych na każde żądanie i rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych,
oprocentowaniu podlega saldo rachunku za liczbę dni pomiędzy jego zmianami,
 stosuje się roczną kapitalizację odsetek od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych,
wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie, środków na rachunkach oszczędnościowo –
rozliczeniowych z dopisaniem do stanu rachunków na koniec roku kalendarzowego.
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