Tabela oprocentowania kredytów udzielanych
przez Bank Spółdzielczy w Świeciu od 22.07.2017 r.
I KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Oprocentowanie wg
Uchwały Zarządu

1. Kredyty obrotowe dla wszystkich podmiotów
zmienna stopa procentowa
- do 12 m-cy
- do 24 m-cy
- do36 m-cy
Wibor 3 M4 + stała marża Banku
2. Kredyt obrotowy „Dobry Plon”
– do 12 m-cy
zmienna stopa procentowa
– do 18 m-cy
zmienna stopa procentowa
3. Kredyty w rachunku bieżącym
zmienna stopa procentowa
Wibor 3 M4 + stała marża Banku
4. Kredyty w rachunku bieżącym „AGROLINIA” dla rolników
zmienna stopa procentowa
Wibor 3 M4 + stała marża Banku
5. Kredyty inwestycyjne dla wszystkich podmiotów
zmienna stopa procentowa
Wibor 3M4 lub Wibor 1 M3 + stała marża Banku
6. Kredyt inwestycyjny AGROKREDYT – dla rolników
zmienna stopa procentowa
- do 5 lat
Wibor 3 M4 + stała marża Banku
- powyżej 5 lat
Wibor 3 M4 + stała marża Banku
7. Kredyt inwestycyjny gospodarski „Agro”
zmienna stopa procentowa
- do 2 lat
stała stopa procentowa
- do 5 lat
Wibor 3M4 + stała marża Banku
8. Kredyt inwestycyjno-obrotowy
zmienna stopa procentowa
Wibor 3 M4 + stała marża Banku
9. Podręczny kredyt obrotowy
zmienna stopa procentowa
10. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR według odrębnych zasad.
11. „Kredyty unijne SGB”
zmienna stopa procentowa
Wibor 1 M3 + stała marża Banku
12. Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
zmienna stopa procentowa
Wibor + stała marża Banku

9,50 %
9,75 %
10,00 %

8,99%
9,50 %
10,00 %

5,90%

10,00%

II KREDYTY DLA OSÓB PRYWATNYCH
Oprocentowanie wg
Uchwały Zarządu

1. Kredyty konsumenckie gotówkowe „Przyjazne”
stała stopa procentowa
- do 24 m-cy

10,00%

zmienna stopa procentowa
- powyżej 24 m-cy

Wibor 12 M1 + stała marża Banku 8,16 p.p.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 16 800,00 zł, całkowita
kwota kredytu 16 800,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych
kredytobiorcy), okres kredytowania 48 miesięcy, miesięczna rata malejąca kredytu 492,68 zł, roczne
zmienne oprocentowanie nominalne 10% (liczone jako Wibor12M + stała marża Banku w wysokości
8,16p.p.Wibor12 M– liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym,
poprzedzającym rok naliczania odsetek, na dzień 21.07.2017 r. Wibor 12 M = 1,84%), całkowity koszt
kredytu wynosi 4 271,00 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 840,00zł,odsetki od
kredytu 3 431,00 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia
kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł, pozostałe koszty
zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,70%,
Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu
wynosi 21 071,00 zł.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty
wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 21-07-2017 r.

2. Kredyty konsolidacyjne
zmienna stopa procentowa
3. Kredyty sezonowe - do 24 m-cy

Wibor 12 M1 + stała marża Banku
stała stopa procentowa

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 4 900,00 zł, całkowita
kwota kredytu 4 900,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych
kredytobiorcy), okres kredytowania 18 miesięcy, miesięczna rata malejąca kredytu 315,54 zł, roczne
stałe oprocentowanie nominalne 9,50%, całkowity koszt kredytu wynosi 613,53 zł, w którego skład
wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 245,00zł,odsetki od kredytu 368,53 zł, koszty usług
dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty
otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy
przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 17,69%,
Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu
wynosi 5 513,53 zł.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty
wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 21-07-2017 r.

4. Kredyty w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym
zmienna stopa procentowa
Wibor 12 M1 + stała marża Banku 8,16 p.p.
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 3 000,00 zł, całkowita
kwota kredytu 3 000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 10% (liczone jako
Wibor12M + stała marża Banku w wysokości 8,16p.p.Wibor12 M– liczony jako średnia arytmetyczna
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek, na dzień 21.07.2017 r.
Wibor 12 M = 1,84%), całkowity koszt kredytu wynosi 2 052,76 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od
kredytu1 482,76 zł, prowizja za udzielenie kredytu 5% kwoty udzielonego kredytu, tj. 150,00 zł, prowizja za
odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 2% odnawianej kwoty kredytu, tj. 240,00 zł za cały okres
kredytowania, koszty usług dodatkowych 180,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia
kredytobiorcy 0,00 zł, koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 180,00 zł oraz koszty wydania i
użytkowania kart płatniczych 0,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej
wymienionych parametrów RRSO wynosi 16,45%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej
kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5 052,76 zł.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty
wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została
sporządzona na dzień 21.07.2017 r.

9,50 %

5. Karty kredytowe
zmienna stopa procentowa
Wibor 12 M1 + stała marża Banku 8,00 p.p.
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: limit 5 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 5 000,00
zł, okres kredytowania 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,84% (zmienne, w
stosunku rocznym liczone jako Wibor 12M + stała marża Banku 8,00 p.p. Wibor 12M – liczony jako średnia
arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek, na dzień
21.07.2017 r. Wibor 12 M = 1,84%). Całkowity koszt kredytu 2 156,68 zł, w którego skład wchodzą: kwota
odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie
kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 1 966,68 zł, koszty usług dodatkowych
190,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty dla Posiadacza 25,00 zł oraz opłata roczna za
użytkowanie karty 165,00zł ustalona za cały okres trwania umowy, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00zł.
Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,39%. Całkowita kwota do zapłaty,
stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 7 156,68 zł.
Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta,
wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej
określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu,
prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej
w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia
umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty
wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została
sporządzona na dzień 21-07-2017 r.

6. Kredyty mieszkaniowe
zmienna stopa procentowa
Wibor 12 M1 + stała marża Banku 2,00 p.p
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: "Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
wynosi 4,08 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 140 000,00 zł, całkowita kwota do
zapłaty 209 628,99 zł, oprocentowanie zmienne 3,84% (w stosunku rocznym liczone jako Wibor12M +
stała marża Banku w wysokości 2,00 p.p. Wibor12 M – liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV
kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek, na dzień 21.07.2017 r. Wibor12 M =
1,84%) , całkowity koszt kredytu 69 628,99 zł (w tym: prowizja 2 100,00 zł, odsetki 67 474,99 zł,
ubezpieczenie 0,00 zł, koszty zabezpieczenia 54,00 zł - w tym: koszt podatku od czynności
cywilnoprawnych 19,00 zł, koszt wygaśnięcia (zwolnienia) hipoteki 30,00 zł, za wystawienie dokumentacji
w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnej – PCC3 - 5,00 zł); spłata w 300 miesięcznych ratach (raty
kapitałowe równe w całym okresie spłaty, a odsetki w wysokości malejącej liczone od aktualnego salda
zadłużenia) w wysokości 907,70 zł – miesięczna rata malejąca kredytu.
Kalkulacja została dokonana na dzień 21.07.2017 r."
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny zdolności kredytowej Klienta, daty
wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

7. Kredyty mieszkaniowe „Mieszkanie dla młodych” - zasady jak przy kredytach mieszkaniowych
8. Kredyty udzielony wspólnotom mieszkaniowym
zmienna stopa procentowa
WIBOR 3M2 + stała marża Banku
9. Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie
zmienna stopa procentowa
Wibor 12 M1 + stała marża Banku 8,16 p.p.
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: "Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
wynosi 12,06 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 54 300,00 zł, całkowita kwota do
zapłaty 84 418,69 zł, oprocentowanie zmienne 10,00% (w stosunku rocznym liczone jako Wibor12M +
stała marża Banku w wysokości 8,16 p.p. Wibor12 M – liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV

kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek, na dzień 21.07.2017 r. Wibor12 M =
1,84%) , całkowity koszt kredytu 30 118,69 zł (w tym: prowizja
2 715,00 zł, odsetki 27 349,69 zł,
ubezpieczenie 0,00 zł, koszty zabezpieczenia 54,00 zł - w tym: koszt podatku od czynności
cywilnoprawnych 19,00 zł, koszt wygaśnięcia (zwolnienia) hipoteki 30,00 zł, za wystawienie dokumentacji
w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnej – PCC3 - 5,00 zł); spłata w 120 miesięcznych ratach
(raty kapitałowe równe w całym okresie spłaty, a odsetki w wysokości malejącej liczone od aktualnego
salda zadłużenia) w wysokości 973,18 zł – miesięczna rata malejąca kredytu.
Kalkulacja została dokonana na dzień 21.07.2017 r."
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny zdolności kredytowej Klienta, daty
wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

10. Pożyczki hipoteczne
zmienna stopa procentowa
Wibor 12 M1 + stała marża Banku 8,16 p.p.
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: "Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
wynosi 12,04 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 125 000,00 zł, całkowita kwota do
zapłaty 194 352,06 zł, oprocentowanie zmienne 10,00% (w stosunku rocznym liczone jako Wibor12M +
stała marża Banku w wysokości 8,16 p.p. Wibor12 M – liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV
kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek, na dzień 21.07.2017 r. Wibor12 M =
1,84%) , całkowity koszt kredytu 69 352,06 zł (w tym: prowizja
6 250,00 zł, odsetki 63 048,06 zł,
ubezpieczenie 0,00 zł, koszty zabezpieczenia 54,00 zł - w tym: koszt podatku od czynności
cywilnoprawnych 19,00 zł, koszt wygaśnięcia (zwolnienia) hipoteki 30,00 zł, za wystawienie dokumentacji
w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnej – PCC3 - 5,00 zł); spłata w 120 miesięcznych ratach
(raty kapitałowe równe w całym okresie spłaty, a odsetki w wysokości malejącej liczone od aktualnego
salda zadłużenia) w wysokości 2 063,64 zł – miesięczna rata malejąca kredytu.
Kalkulacja została dokonana na dzień 21.07.2017 r."
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny zdolności kredytowej Klienta, daty
wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

11. Kredyty studenckie
zmienna stopa procentowa
Redyskonto weksli NBP x1,20
12. Kredyty przeterminowane - aktualnie 14,00 %
1

WIBOR 12M - liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania
odsetek,
2
WIBOR 3M - liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym dany kwartał,
3
WIBOR 1M - liczony jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc
naliczania odsetek,
4
WIBOR 3M - liczony jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc
naliczania odsetek.

