Oprocentowanie kart kredytowych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie
Zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 12M
Visa 12 M + marża 8,00 p. p.
MasterCard 12 M + marża 8,00 p. p.

9,85 %
9,85 %

Oprocentowanie kredytów, pożyczek w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie
1. Zmienne, ustalane decyzją Zarządu BS:
na działalność gospodarczą
- do 3 m-cy
- do 1 roku
- powyżej 1 roku
W rachunku bieżącym rolników
Gotówkowe
- powyżej 24 do 36 m-cy
- powyżej 36 m-cy do 60 m-cy
- powyżej 60 m-cy
MasterCard Business
Przeterminowane (4xstopa lombardowa jednak nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w

3,00 – 10,00 %
3,50 – 10,00 %
4,00 – 10,00 %
6,00 - 9,90 %
6,00 – 10,00 %
6,50 – 10,00 %
7,00 – 10,00 %
10,00 %
10,00 %

stosunku rocznym. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych)

2. Stałe w całym okresie kredytowania, ustalane decyzją Zarządu BS:
Gotówkowe (Okolicznościowe )
Gotówkowe „na co dzień”,
Gotówkowe,
- do 12 m-cy
- powyżej 12 do 24 m-cy
Gotówkowe „pod osłoną”
- do 12 m-cy
- do 24 m-cy
- powyżej 24 m-cy
Gotówkowe - Członkowskie

0,00 -10,00 %
8,99 -10,00 %
6,00 – 10,00 %
7,50 – 10,00 %
9,00 %
9,50 %
10,00 %
7,90 %

3. Zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M lub 3M lub 6M
Na działalność gospodarczą i rolniczą ( w tym kredyty ze wsparciem środków unijnych, technologiczny)
- 1M+ marża 1,0 - 7,0
- 3M+ marża 1,0 - 6,5
Na działalność rolniczą na zakup gruntów rolnych 1M+ marża 1,00 - 2,50 p.p.
Kredyty preferencyjne 3M*+ marża 0,00 – 2,50 p.p.
Kredyty z częściową spłatą kapitału 3M*+marża 1,00-3,00 p.p.
Obrotowe „DOBRY PLON” 3M+ marża 2,00 - 6,00 p.p.
Odnawialne dla posiadaczy ROR 3M + marża od 5,5 – 7,84 p. p. ( udziel do 01-05-2017 r.)
Odnawialne dla posiadaczy ROR 6M + marża od 5,5– 7,84 p. p. ( udziel. od 02-05-2017 r.)
Mieszkaniowe 3M + marża od 1,00 – 5,00 p. p.
Kredyt i pożyczka zabezpieczona hipotecznie dla klientów indywidualnych ( z wyłączeniem
kredytów mieszkaniowych) 3M + marża od 1,0 – 7,5 p.p.
Gotówkowe
- powyżej 24 do 36 m-cy 6M+marża od 4,00-7,5 p.p.
- powyżej 36 m-cy do 60 m-cy
6M+marża od 4,5-7,5 p.p.
- powyżej 60 m-cy 6M+marża od 5,00-7,50 p.p.
4. PRZETERMINOWANE
Zmienne przeterminowane dla kredytów i pożyczek udzielanych od 01-01-2016 r, niedopuszczalne saldo debetowe
Równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym.
Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej Narodowego
14,00 %
Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych
Oprocentowanie określane w stosunku rocznym.
WIBOR 1 M - obliczany jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, za który naliczane są
odsetki. Stawka WIBOR 1 M obowiązująca w miesiącu lipiec 2018 r. wynosi – 1,64 %.
WIBOR 3M - obliczany jako arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca poprzedzającego kwartał kalendarzowy, za które naliczane są odsetki .
Stawka WIBOR 3 M obowiązująca w III kw. 2018 r. wynosi WIBOR 3M – 1,70 %,
WIBOR 3M* -ogłaszany w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek, obliczana
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowiązuje przez okres następnego kwartału – 1,70 %
WIBOR 6M -obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu
poprzedzających półroczny okres naliczania odsetek. Oprocentowanie ulega zmianie od 01-01 i 01.07 każdego roku.
Stawka WIBOR 6M - 1,78 %.
WIBIR 12 M - obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku
poprzedzającego rok naliczania odsetek . Oprocentowanie ulega zmianie od 01.02 każdego roku. Stawka WIBOR 12M - 1,85 %.
Stopa referencyjna NBP
– 1,50 %
Stopa lombardowa NBP
– 2,50 %
Stopa redyskonta weksli NBP
- 1,75 %

