INFORMACJA

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRZYSUSZE
w zakresie wysokości oprocentowania stóp bazowych ustalanych na podstawie notowań rynku
międzybankowego WIBID/WIBOR

Lp.

1.

2

3.

4.
5.

Rodzaj stopy
referencyjnej

WIBOR 1M

WIBOR 3M

WIBOR 12M

Wartość
(w %)

0,19

0,21

0,25

WIBID 1M

-0,01

WIBID 3M

0,01

Okres
obowiązywania

Opis

od 01.03.2021 r. do
31.03.2021 r.

średnia arytmetyczna depozytów
jednomiesięcznych z poprzedniego miesiąca,
zawarta w komunikacie SGB Banku S.A.
Zmiana wysokości oprocentowania kredytu
następuje od pierwszego dnia każdego miesiąca
kalendarzowego i obowiązuje cały miesiąc,
Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje
zmianę wysokości oprocentowania o taką samą
liczbę punktów procentowych

od 01.03.2021 r. do
31.03.2021 r.

od 01.02.2021 r. do
31.01.2022 r.

od 01.03.2021 r. do
31.03.2021 r.
od 01.03.2021 r. do
31.03.2021 r.

średnia arytmetyczna stopa depozytów
trzymiesięcznych z poprzedniego miesiąca,
zawarta w komunikacie SGB Banku S.A..
zmiana wysokości oprocentowania kredytu
następuje od pierwszego dnia każdego miesiąca
kalendarzowego i obowiązuje cały miesiąc;
zmiana wysokości stawki bazowej powoduje
zmianę wysokości oprocentowania kredytu o
taką samą liczbę punktów procentowych;
średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale
kalendarzowym roku poprzedzającego rok
naliczania odsetek, zawarta w komunikacie SGB
Banku S.A.. Zmiana wysokości stawki bazowej
powoduje zmianę wysokości oprocentowania o
taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana
wysokości oprocentowania następuje z dniem 1
lutego kolejnego roku kalendarzowego.
średnia arytmetyczna notowań z poprzedniego
miesiąca, zawarta w komunikacie SGB Banku
S.A.; ulega zmianie z dniem rozpoczęcia
kolejnego miesiąca i obowiązuje przez okres
następnego miesiąca.
Średnia arytmetyczna stawek WIBID 3M z
poszczególnych dni roboczych poprzedniego
miesiąca, zawarta w komunikacie SGB Banku
S.A., która obowiązuje przez okres następnego
miesiąca; zmiana oprocentowania następuje z
pierwszym dniem miesiąca

Zarząd Banku Spółdzielczego w Przysusze

STAWKI REFERENCYJNE
Bank Spółdzielczy w Przysusze stosuje stawki referencyjne WIBOR 1M, 3M i 12M dla produktów
kredytowych oraz WIBID 1M i 3M dla produktów depozytowych zgodnie z obowiązującą w Banku
Tabelą oprocentowania rachunków w Banku Spółdzielczym w Przysusze oraz Tabelą
oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Przysusze.
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania
mówiąca o tym po jakiej stopie (w ujęciu rocznym) banki są gotowe pożyczyć pieniądze innym
bankom.
Stawka WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania
mówiąca o tym po jakiej stopie (w ujęciu rocznym) banki są gotowe przyjąć pieniądze od innych
banków.
Administratorem stawek WIBID i WIBOR jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000493097; o kapitale zakładowym w wysokości 1 900 000 zł opłaconym w całości; NIP 5252546511.
Stawki referencyjne są publikowane m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
Stawki referencyjne wyznaczane są jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania
podawanych przez banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu stawek referencyjnych
WIBID i WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu
rocznym), po jakich są gotowe przyjąć pieniądze od innych banków (WIBID) lub pożyczyć pieniądze
innym bankom (WIBOR), o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości
WIBID nazywany jest fixingiem WIBID, a WIBOR - fixingiem WIBOR. Proces wyznaczania stawek
WIBID i WIBOR jest szczegółowo regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych
WIBID i WIBOR.
Zmiana wysokości stopy referencyjnej, o której mowa wyżej, skutkuje podwyższeniem lub
obniżeniem oprocentowania danego produktu bankowego.
Bank Spółdzielczy w Przysusze w związku z treścią art. 28 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie indeksów
stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub
do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE
opracował „Plan działań na okoliczność zaprzestania opracowywania wskaźnika dla umów
finansowych, w których występuje odwołanie do WIBOR”. W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR
przestanie być opracowywana przez jej administratora, jako wskaźnik referencyjny stopy procentowej,
po jakiej banki stosujące stawki referencyjne WIBOR gotowe są złożyć lub przyjąć depozyt na
określone terminy od innych banków stosujących stawki referencyjne WIBOR, lub wystąpią inne
okoliczności niezależne od Banku, w wyniku których stawka referencyjna WIBOR przestanie być
stosowana, nastąpi zmiana zasad oprocentowania kredytów mająca na celu zastąpienie wskaźnika
referencyjnego WIBOR na wskaźnik referencyjny stanowiący Stopę Referencyjną NBP powiększoną
o określoną niżej wartość p.p. W takim przypadku ilekroć w umowie będzie mowa o stawce bazowej
WIBOR, należało będzie zamiast stawki bazowej WIBOR stosować stawkę bazową stanowiącą Stopę
Referencyjną NBP powiększoną o określoną niżej wartość p.p.
W umowach gdzie występuje odwołanie do WIBOR zostaną zastosowane następujące rozwiązania:
•
•

dla WIBOR 1M: stopa referencyjna NBP + 0,15 pp.
dla WIBOR 12M: stopa referencyjna NBP + 0,40 pp

