Bank Spółdzielczy w Przysusze

OPROCENTOWANIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

STAWKA OPROCENTOWANIA (standard z tabeli)
Lp.

1

2

Rodzaj kredytu

okres

Dobry kredyt gotówkowy

do 24 m-cy

Promocyjny
„Świąteczny Kredyt Gotówkowy”
(oferta ważna od 01.12.2021-15.01.2022)

3

4

Kredyt EKO!

Pożyczki/ kredyty gotówkowe
konsumenckie

stała

Kredyty konsumenckie w r.o.r.

6

Kredyt mieszkaniowy
„Mój dom”

7

Promocyjny
Kredyt mieszkaniowy
„Dom marzeń”

(ustalonego w
trakcie negocjacji- przedział )

Stało-zmienna oparta o
WIBOR

Stało-zmienna oparta o WIBOR

6,99%

x

x

24 - 60 m-cy

x

WIBOR 12M4 + 6,95%

x

do 24 m-cy

7,00%

x

x

do 36 m-cy

x

WIBOR 12M4 + 7,00%

x

do 84 m-cy

x

WIBOR 12M4 + 6,70

x

do 6 m-cy

7,2%

x

x

6-12 m-cy

7,2%

x

x

12-24-m-cy

7,2%

x

x

x

WIBOR 12M4 + 6,95%

x

x

WIBOR 12M4 + 6,95%

pow. 24m-cy
5

STAWKA
OPROCENTOWANIA

do 1 roku

x

Od 1 - 10 lat
od 10 - 30 lat

WIBOR 1M2 + 2,20%
WIBOR 1M2 + 2,50%

x
x

do 30 lat

WIBOR 1M2 + 2,35%

x

(oferta ważna 18.10-30.04.2021r.)

8

Kredyty konsolidacyjne

WIBOR 3M3 + 5,50%

do 36 m-cy
powyżej 36 m-cy

9

10

11

Pożyczka hipoteczna

Kredyt konsumpcyjny
zabezpieczony hipotecznie
Kredyty tzw. przeterminowane,
w tym: debety w r.o.r. i w
rachunku bieżącym

WIBOR 3M3 + 6,00%

do 5 lat

WIBOR 3M3 +5,50%

od 5-10 lat

WIBOR 3M3 +5,70%

od 10-15lat

WIBOR 3M3 +6,00%

WIBOR 3M +marża od 4,50% do
5,00%
WIBOR 3M +marża od 5,00% do
6,00%
WIBOR 3M +marża od 4,40% do
5,50%
WIBOR 3M +marża od 4,30% do
5,70%
WIBOR 3M +marża od 4,50% do
6,00%

do 5 lat

x

WIBOR 3M3 + 5,95%

WIBOR 3M + marża od 4,00% do
5,95%

od 5- 10lat

x

WIBOR 3M3 + 6,20%

WIBOR 3M + marża od 4,5% do 6,20%

Czterokrotność stopy lombardowej NBP

(udzielone do dnia 18.01.2016r.)

12
1

2

3

4

Kredyty przeterminowane
(udzielone od dnia 19.01.2016r.)

Dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym1

wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”
WIBOR 1M – sposób obliczania - kwotowanie na dwa dni robocze przed zakończeniem poprzedniego miesiąca – informacja zawarta w komunikacie SGB Banku S.A.
Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następuje od pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego i obowiązuje cały miesiąc.
WIBOR 3M - sposób obliczania - kwotowanie na dwa dni robocze przed zakończeniem poprzedniego miesiąca – informacja zawarta w komunikacie SGB Banku S.A.
Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następuje od pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego i obowiązuje cały miesiąc.
WIBOR 12M - sposób obliczania - kwotowanie na dwa dni robocze przed zakończeniem poprzedniego miesiąca - informacja zawarta w komunikacie SGB Banku S.A.
Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

