OPROCENTOWANIE KREDYTÓW
Załącznik do Uchwały Nr 32/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 17.12.2015 r.
Obowiązuje od dn. 01.01.2016 r.

Część II. Rolnicy indywidualni

Lp.

Rodzaj kredytu

1. Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym
2. Kredyt na zakup maszyn firmy Metal-Fach
3. Kredyt inwestycyjny

Oprocentowanie
Stała stopa
Zmienna stopa
10,00%

-

0,00%

-

a)

Komercyjny

-

b)

Pomostowy Unia Biznes i Unia Super Biznes

-

c)

Kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania ARiMR

-

d)

Kredyt preferencyjny z dopłatą do kapitału ARiMR

-

4.

WIBOR 1M*
+ marża Banku 4,50
p.p.
WIBOR 1M*
+ marża Banku 4,50
p.p.
0,67 x (WIBOR 3M** +
marża Banku 2,50
p.p.)
WIBOR 1M*
+ marża Banku 4,50
p.p.

Kredyt obrotowy

a)

Komercyjny

-

b)

Kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania
ARiMR1)

-

5. Kredyt płatniczy

WIBOR 1M*
+ marża Banku 5,50
p.p.
0,50 x (WIBOR 3M** +
marża Banku 2,50
p.p.)

10,00%

-

-

WIBOR 1M*
+ marża Banku 8,00
p.p.

a) Dla umów kredytowych zawartych do końca 2015 r.

-

4 x stopa
lombardowa NBP

b) Dla umów kredytowych zawartych od 01.01.2016 r.

-

dwukrotność odsetek
ustawowych za
opóźnienie

6. Kredyt rewolwingowy
7. Zadłużenie przeterminowane

* WIBOR 1M oznacza notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych
depozytów 1-miesięcznych według notowania w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego; w przypadku braku notowań
stawki WIBOR 1M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio stawkę z dnia
poprzedniego, w którym było prowadzone ostatnie notowanie stawki WIBOR 1M. Stawka WIBOR 1M ustalana jest na
okresy miesięczne i obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
** WIBOR 3M oznacza notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych
depozytów 3-miesięcznych według notowania na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca poprzedzającego kwartał
kalendarzowy. Stawka WIBOR 3M ustalana jest na okresy kwartalne i obowiązuje od pierwszego dnia kwartału do
ostatniego dnia kwartału (kalendarzowego).
1)

W przypadku braku ubezpieczenia majątku oprocentowanie jest wyższe i wynosi 0,75 x (WIBOR 3M**+2,50 p.p.).

