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Ogólne warunki oprocentowania w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim 

1. W Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim dopuszcza się umowne kształtowanie zasad oprocentowania z wyjątkiem zasady ich obliczania tzn. mając na uwadze art. 52 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.), do obliczania odsetek przyjmuje się kalendarz naturalny (365/365), a zatem 
stosowane stopy procentowe odnoszone są zarówno do należności jak i zobowiązań w stosunku rocznym.  

2. Odsetki od należności naliczane są od dnia powstania należności (wypłaty) do dnia poprzedzającego spłatę, od zmniejszającego się stanu zadłużenia oraz pobierane w dniu 
spłaty raty, ewentualnie w innym dniu stosownie do ustaleń wynikających z zawartej umowy kredytowej. 

3. Odsetki od zobowiązań bieżących naliczane są od dnia wpłaty środków pieniężnych do dnia poprzedzającego dzień wypłaty i dopisywane do rachunku klienta przez kapitalizację 
w dniu kalendarzowym kończącym kwartał lub rok, chyba że zawarta umowa w indywidualnych przypadkach reguluje to inaczej.  

4. Odsetki od zobowiązań terminowych naliczane są od dnia wpłaty środków pieniężnych do ostatniego dnia przed upływem zadeklarowanego okresu i dopisywane 
(kapitalizowane) w zależności od zawartej umowy do kwoty wkładu lub przeksięgowywane na inny wskazany rachunek w ostatnim dniu zadeklarowanego okresu. W przypadku 
niedotrzymania zadeklarowanego terminu odsetki naliczane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu dotyczącego danego rodzaju zobowiązania. 

5. W Banku stosuje się następujące zasady ustalania oprocentowania: 
 umowne stopy procentowe zależne od decyzji Zarządu Banku, 
 stopy procentowe zależne od stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP do redyskonta, 
 stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego WIBID, 
 stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego – średniej miesięcznej wysokości stawek rynku międzybankowego WIBOR 1M 

stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego – średniej miesięcznej/kwartalnej wysokości stawek rynku międzybankowego WIBOR 1M 
 stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego (w przypadku kredytów konsumenckich mieszkaniowych i hipotecznych) – stopa procentowa WIBOR 3M 

określana na dwa dni robocze przed zakończeniem kwartału i obowiązująca od początku kolejnego kwartału dla umów zawieranych od 01.01.2022 r. 
6. Zmiany oprocentowania następują zgodnie z zawartymi przez Bank umowami lub na zasadach określonych poniżej: 

 zmiana umownych stóp procentowych zależnych od decyzji Zarządu Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu Banku określającej nową wysokość stóp procentowych 
oraz datę jej zastosowania, 

 zmiana stóp procentowych zależnych od podstawowych stóp procentowych NBP następuje z dniem i w wysokości ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej NBP,  

 zmiana stóp procentowych zależnych od notowań rynku międzybankowego WIBID następuje zgodnie ze zmianami danego wskaźnika, 
 zmiana stóp procentowych zależnych od notowań rynku międzybankowego - średniej wysokości stawek rynku międzybankowego WIBOR 3M następuje w okresach 

kwartalnych, średniej wysokości stawek rynku międzybankowego WIBOR 1M następuje w okresach miesięcznych, zgodnie ze zmianami danego wskaźnika, 
 zmiana stóp procentowych zależnych od notowań rynku międzybankowego - stopa procentowa WIBOR 3M określana na dwa dni robocze przed zakończeniem kwartału 

kalendarzowego i obowiązująca od początku kolejnego kwartału kalendarzowego dla umów zawieranych od 01.01.2022 r. (w przypadku kredytów mieszkaniowych i 
hipotecznych) 

 zmiana stopy procentowej zależnej od stopy bazowej Banku następuje zgodnie z zasadami dotyczącymi szacowania i wyliczania stopy bazowej Banku. 
7. Zasady ustalania wartości stóp procentowych:  

 umowne stopy procentowe zależne od decyzji Zarządu Banku określane są w wartości nominalnej, 
 stopy procentowe zależne od stopy redyskonta weksli przyjmowanych do redyskonta przez NBP w wysokości określanej w treści komunikatu Rady Polityki Pieniężnej 

stanowią wynik iloczynu stopy redyskonta weksli oraz wskaźnika (mnożnika) określonego dla danego instrumentu finansowego lub określonego w umowie z klientem, 
bankiem zrzeszającym, ARiMR lub innym podmiotem, 

 stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego WIBID określane są na podstawie komunikatów-notowań agencji ratingowej Reuters i stanowią sumę 
średniej wartości oprocentowania dla instrumentu finansowego z określonego przedziału czasowego, wyliczoną z okresu kwartału kalendarzowego, obowiązującą 
w następnym kwartale kalendarzowym oraz marży Banku, 

 stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego - trzymiesięczne średnie stawki WIBOR 3M z poprzedniego kwartału kalendarzowego określane są na 
podstawie komunikatów z rynku międzybankowego i stanowi średnią wartość oprocentowania dla instrumentu finansowego z kwartału kalendarzowego powiększoną 
o marżę Banku wyliczaną zgodnie z odrębnymi zasadami; okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami 
kalendarzowymi: pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału 
kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału 
kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin zakończenia instrumentu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu, 
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 stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego – średnie stawki WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego określane są na podstawie 
komunikatów z rynku międzybankowego i stanowią średnią wartość oprocentowania dla instrumentu finansowego z miesiąca kalendarzowego powiększoną o marżę Banku 

wyliczaną zgodnie z odrębnymi zasadami; okresy 1-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z miesiącami kalendarzowymi: 
pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w 
którym nastąpiło uruchomienie kredytu, ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, w 
którym przypada ostateczny termin zakończenia instrumentu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu, 

 stopy procentowe zależne od stopy bazowej Banku (SBD, SBK) stanowią sumę stopy bazowej Banku określonej decyzją Zarządu Banku oraz marży Banku wyliczonej 
zgodnie z odrębnymi zasadami. 

8. Bank zawiadamia klientów o zmianie oprocentowania w sposób uzgodniony z klientem w zawartej umowie oraz zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
- Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) poprzez zamieszczanie informacji o wysokości aktualnych stawek oprocentowania środków na rachunkach 
bankowych, oprocentowania kredytów i terminach kapitalizacji odsetek w placówkach bankowych i na stronach serwisu internetowego www.bsbielsk.pl
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A. KLIENCI INDYWIDUALNI 

I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe (w PLN) 

Lp. Rodzaj 

1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (oprocentowanie zmienne) 

1.1 POL-Konto Standard 0% 

1.2 POL-Konto VIP 1,00% 

1.3 POL-Konto Student: 

 - wysokość salda od 0,00 PLN do 2 000,00 PLN od 2 000,01 PLN 

 - oprocentowanie 1,50% 0,20% 

1.4 POL-Konto Junior: 

 - wysokość salda od 0,00 PLN do 2 000,00 PLN od 2 000,01 PLN 

 - oprocentowanie 1,50% 0,20% 

1.5 POL-Konto Senior - 

1.6 POL-Konto Partner - 

1.7 Rachunki PKZP/SKO/Rad Rodziców 0% 

2 Rachunki oszczędnościowe  (oprocentowanie zmienne) 

2.1 Rachunki płatne na żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową 0% 

2.2 POL-Efekt: 
 - wysokość salda: od 0,00 PLN  

do 1 000,00 PLN 
od 1 000,01 PLN 
do 20 000,00 PLN 

od 20 000,01 PLN 
do 50 000,00 PLN 

ponad 50 000,00 PLN 

 - oprocentowanie: 0,0% 0,60% 1,00% 1,60% 

II. Rachunki oszczędnościowe (w walutach) 

L.p.  Rodzaj rachunku 

1  Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie (oprocentowanie zmienne) 

1.1 Rachunki oszczędnościowe w EUR/USD/GBP/CHF 0% 

III. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych (w PLN) 

Lp. Rodzaj 

1 STANDARD 1) (oprocentowanie stałe) 

  do 20 000 PLN od 20 000 PLN do 50 000 PLN od 50 000 PLN 

 2 miesięczne 0,15% 0,20% 0,25% 
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Lp. Rodzaj 

  3 miesięczne 0,20% 0,25% 0,30% 

 6 miesięczne 0,25% 0,30% 0,35% 

 9 miesięczne 0,35% 0,40% 0,45%  

 12 miesięczne 0,50%  0,55% 0,60% 

2 STANDARD (oprocentowanie zmienne) 

 Terminowe: od 500 PLN  
do 20 000 PLN 

od 20 000 PLN 
do 50 000 PLN 

od 50 000 PLN 
do 100 000 PLN od 100 000 PLN 

 2 miesięczne 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 

 3 miesięczne 0,30% 0,35% 0,40% 0,45% 

 6 miesięczne 0,35% 0,40% 0,45% 0,50% 

 9 miesięczne 0,40% 0,45% 0,50% 0,55% 

 12 miesięczne 0,45% 0,50% 0,55% 0,60% 

 24 miesięczne 0,55% 0,60% 0,65% 0,70% 

 36 miesięczne 0,70% 0,75% 0,80% 0,85% 

3 DOBRY  PROCENT (oprocentowanie zmienne, progresywne) 

 DOBRY PROCENT: 3-miesięczna (śr. 0,40%) 6-miesięczna (śr. 0,50%) 12-miesięczna (śr. 0,63%) 

 za   1 miesiąc 0,20% 0,20% 0,20% 

 za   2 miesiąc 0,40%  0,30% 0,30% 

 za   3 miesiąc 0,60% 0,40% 0,40% 

 za   4 miesiąc - 0,50% 0,50% 

 za   5 miesiąc - 0,60% 0,50%  

 za   6 miesiąc - 0,70% 0,60% 

 za   7 miesiąc - - 0,70% 

 za   8 miesiąc - - 0,70% 

 za   9 miesiąc - - 0,80% 

 za 10 miesiąc - - 0,90% 

 za 11 miesiąc - - 0,90% 

 za 12 miesiąc - - 1,00% 

4 SEZONOWA (oprocentowanie stałe, dla nowych środków, minimalna kwota lokaty: 1.000,00 zł) 

 SEZONOWA (miesiące zakładania):
 KROKUS (III/IV/V) RÓŻA ( VI/VII/VIII) ASTER (IX/X/XI) PRZEBIŚNIEG (XII/I/II) 

 6 miesięczne 2,70% 2,70% 4,00% 2,70% 

 12 miesięczne 3,00% 3,00% 5,00% 3,00% 

5 WIBID (oprocentowanie zmienne) 

 3 miesięczne średni WIBID 3M - 1,0 p.p.  

 6 miesięczne średni WIBID 6M - 1,0 p.p. 

6 INTERNETOWA (oprocentowanie zmienne) 

      7 dniowe 0,30%  
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Lp. Rodzaj 

     14 dniowe 0,35% 

     21 dniowe 0,40% 

 1 miesięczne 0,45% 

 2 miesięczne 0,55% 

 3 miesięczne 1,00% 

 4 miesięczne 1,10% 

 5 miesięczne 1,30% 

 6 miesięczne 1,40% 

 9 miesięczne 1,60% 

 12 miesięczne 2,00% 

7 SKARBONKA (oprocentowanie zmienne) 

 120 miesięczne średni WIBID 12M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego 

 120 miesięczne - po upływie 3 lat średni WIBID 12M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego + 0,1 p.p. 

 120 miesięczne - po upływie 6 lat średni WIBID 12M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego + 0,2 p.p. 

IV. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych (w walutach) 

L.p. Rodzaj rachunku 

1  STANDARD w EUR/USD/GBP/CHF (oprocentowanie zmienne) 

 1 miesięczne 0,05% 

 3 miesięczne 0,10% 

 6 miesięczne 0,15% 

 12 miesięczne 0,20% 

 24 miesięczne 0,25% 

 36 miesięczne 0,30% 

V. Kredyty w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (w PLN) 

Lp. Rodzaj  

1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (oprocentowanie zmienne) 

1.1 POL-Konto Standard 8% 

1.2 POL-Konto Student 8% 

1.3 POL-Konto VIP 8% 

1.5 POL-Konto Senior 8% 

1.6 POL-Konto Partner 8% 

2 Limit debetowy 

2.1 POL-Konto Standard 8% 
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Lp. Rodzaj  

2.2 POL-Konto Student 8% 

2.3 POL-Konto VIP 8% 

2.4 POL-Konto Senior 8% 

2.5 POL-Konto Partner 8% 

VI. Kredyty konsumpcyjne (w PLN) 

Lp. Rodzaj kredytu 

I oprocentowanie stałe: 

1 SEZONOWY 0% 

2 PROSTA RATA  

2.1 
 

dla Klientów posiadających w Banku rachunek ROR lub rachunek bieżący 10,50% 

2.2 dla Klientów nieposiadających w Banku rachunek ROR lub rachunek bieżący 10,90% 

II oprocentowanie zmienne: 

1 PROMOCJA 
SBK + marża 1,99 p.p. (dla kredytów udzielanych do 16.05.2022 r.) 
SBK + marża 2,99 p.p. (dla kredytów udzielanych od 16.05.2022 r.) 

2 OPTYMALNY  6% - 10%  

3 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych SBK + marża 2,0 p.p  

4 EKOLOGICZNY 
6,5% (dla kredytów udzielanych do 16.05.2022 r.) 
8,5% (dla kredytów udzielanych od 16.05.2022 r.) 

5 KONSOLIDACJA  

5.1 do 3 lat 6,5% 

5.2 do 7 lat 6,8% 

5.3 do 10 lat 7,0% 

6 Kredyt na budownictwo mieszkaniowe (niezabezpieczone hipoteką) 

6.1 - udział środków własnych do 30% WIBOR 3M + marża 2,9 p.p. 

6.2  - udział środków własnych ponad 30% 
WIBOR 3M + marża 2,6 p.p. 

VII. Kredyty hipoteczne (w PLN) 

Lp. Rodzaj kredytu (oprocentowanie zmienne) 

1 Kredyt na budownictwo mieszkaniowe2) 
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Lp. Rodzaj kredytu (oprocentowanie zmienne) 

1.2 kredyty mieszkaniowe budowalno-hipoteczne (zabezpieczone hipoteką)  WIBOR 3M + marża Banku 

2 HIPOTEKA PLUS 

2.1 - udzielane od 01.12.2021 r. WIBOR 3M + marża Banku  

B. PODMIOTY GOSPODARCZE 

I. Rachunki rozliczeniowe (w PLN) 

Lp. Rodzaj rachunku (oprocentowanie zmienne) 

1 Rachunki bieżące 

1.1 Rachunek bieżący Standard 0% 

1.2 Rachunek Biznes Prestiż 0% 

1.3 Rachunek Biznes Pro 0% 

2 Rachunki pomocnicze 

2.1 Rachunek pomocniczy Standard 0% 

II. Rachunki rozliczeniowe (w walutach) 

Lp. Rodzaj rachunku (oprocentowanie zmienne) 

1 Rachunki bieżące w EUR/USD 

1.1 Rachunek bieżący Standard 0% 

1.3 Rachunek Biznes Prestiż 0% 

2 Rachunki pomocnicze w EUR/USD 

2.1 Rachunek pomocniczy Standard 0% 

III. Rachunki lokat terminowych (w PLN) 

Lp. Rodzaj rachunku 

1 STANDARD1) (oprocentowanie zmienne) 

  do 50 000 PLN od 50 000 PLN do 100 000 PLN od 100 000 PLN 

 2 miesięczne 0,01% 0,02% 0,03% 

 3 miesięczne 0,01% 0,02% 0,03% 
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 6 miesięczne 0,01% 0,02%  0,03% 

 9 miesięczne 0,01% 0,02% 0,03% 

 12 miesięczne 0,01% 0,02% 0,03% 

 24 miesięczne 0,01% 0,02% - 

2 PROGRESS (oprocentowanie zmienne, progresywne) 

 PROGRESS: 3-miesięczna (śr. 0,01%) 6-miesięczna (śr. 0,02%) 12-miesięczna (śr. 0,02%) 

 za   1 miesiąc 0,01% 0,01% 0,01% 

 za   2 miesiąc 0,01% 0,01% 0,01% 

 za   3 miesiąc 0,01% 0,01% 0,01% 

 za   4 miesiąc - 0,02% 0,01% 

 za   5 miesiąc - 0,02% 0,01% 

 za   6 miesiąc - 0,02% 0,01% 

 za   7 miesiąc - - 0,02% 

 za   8 miesiąc - - 0,02% 

 za   9 miesiąc - - 0,02% 

 za 10 miesiąc - - 0,02% 

 za 11 miesiąc - - 0,03% 

 za 12 miesiąc - - 0,03% 

3 ON-LINE (oprocentowanie zmienne) 

 2 miesięczne 0,10% 

 3 miesięczne 0,15% 

 6 miesięczne 1,00% 

IV. Rachunki lokat terminowych (w walutach) 

L.p. Rodzaj rachunku 

1  STANDARD w EUR/USD/GBP/CHF 

 1 miesięczne 0,01% 

 3 miesięczne 0,01% 

 6 miesięczne 0,02% 

  12 miesięczne 0,02% 

V. Kredyty obrotowe (w PLN) 

L.p.  Rodzaj kredytu  

1 Kredyty obrotowe udzielane od 01.11.2014 r. (oprocentowanie zmienne): 
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L.p.  Rodzaj kredytu  

1.1 w rachunku bieżącym WIBOR 3M + marża 4 p.p. 

1.2 rewolwingowe WIBOR 3M + marża 4 p.p.   

1.3 w rachunkach kredytowych  

 - krótkoterminowe (do 1 roku) WIBOR 3M + marża 3,8 p.p.  

 - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) WIBOR 3M + marża 3,7 p.p.  

4 Limity debetowe (oprocentowanie zmienne): 

4.1 limit debetowy w rachunku rozliczeniowym 8% 

VI. Kredyty inwestycyjne (w PLN) 

L.p.  Rodzaj kredytu  
 
 

1 Kredyty inwestycyjne (oprocentowanie zmienne): 
 

 - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK + marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. 

 - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK + marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,5 p.p. 

 - długoterminowe (ponad 3 lata) SBK + marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,0 p.p.  

C. ROLNICY 

I. Rachunki rozliczeniowe (w PLN) 

Lp. Rodzaj rachunku 

1 Rachunki bieżące i pomocnicze (oprocentowanie zmienne): 

1.1 Rachunek bieżący Standard 0% 

1.2 Rachunek pomocniczy Standard 0% 

1.3 Rachunek bieżący Biznes Agro 0% 

II. Rachunki lokat terminowych (w PLN) 

Lp. Rodzaj rachunku (oprocentowanie zmienne): 

1 STANDARD1) 

 Terminowe 

 2 miesięczne 0,01% 

 3 miesięczne 0,02% 
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Lp. Rodzaj rachunku (oprocentowanie zmienne): 

 6 miesięczne 0,02% 

 12 miesięczne 0,03% 

2 UNIJNA 

 3 miesięczne 0,01% 

 6 miesięczne 0,01% 

 12 miesięczne 0,01% 

3 ON-LINE 

 2 miesięczne 0,15% 

 3 miesięczne 0,20% 

 6 miesięczne 1,00% 

4 PROGRESS (oprocentowanie zmienne, progresywne) 

 PROGRESS: 3-miesięczna (śr. 0,01%) 6-miesięczna (śr. 0,02%) 12-miesięczna (śr. 0,02%) 

 za   1 miesiąc 0,01% 0,01% 0,01% 

 za   2 miesiąc 0,01% 0,01% 0,01% 

 za   3 miesiąc 0,01% 0,01% 0,01% 

 za   4 miesiąc - 0,02% 0,01% 

 za   5 miesiąc - 0,02% 0,01% 

 za   6 miesiąc - 0,02% 0,01% 

 za   7 miesiąc - - 0,02% 

 za   8 miesiąc - - 0,02% 

 za   9 miesiąc - - 0,02% 

 za 10 miesiąc - - 0,02% 

 za 11 miesiąc - - 0,03% 

 za 12 miesiąc - - 0,03% 

5 ENNEA  

 9 miesięczne 0,02% 

III. Kredyty obrotowe (w PLN) 

L.p.  Rodzaj kredytu 

1 Kredyty obrotowe na finansowanie działalności gospodarczej (oprocentowanie zmienne): 

1.1 linie kredytowe w rachunku rolniczym  9% 

1.2 rewolwingowe WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. 

1.3  w rachunku kredytowym   

 - krótkoterminowe (do 1 roku) WIBOR 3M + marża 4,5 p.p.  

 - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. 
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L.p.  Rodzaj kredytu 

 - długoterminowe (od 3 do 5 lat) WIBOR 3M + marża 5,5 p.p. 

2 Limity debetowe  (oprocentowanie zmienne): 

2.1 limit debetowy w rachunku rozliczeniowym 9% 

IV. Kredyty inwestycyjne (w PLN) 

 Rodzaj kredytu 

1 Kredyty inwestycyjne  (oprocentowanie zmienne): 

1.1 Inwestycyjne 

 - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK + marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. 

 - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK + marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,5 p.p. 

 - długoterminowe (ponad 3 lata) SBK + marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,0 p.p. 

2 Kredyty inwestycyjne  (z dopłatami ARiMR do oprocentowania i częściową spłata kapitału): 

  na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym - Symbol RR,  

- WIBOR + marża Banku 

  na zakup użytków rolnych – Symbol Z 

  na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych - Symbol PR, 

 
 na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej - Symbol K01, 

 
 na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej - Symbol K02, 

  na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – Symbol MRcsk. 

D. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 

1 Kredyt na budownictwo mieszkaniowe (niezabezpieczone hipoteką) 

 - udzielane do 31.10.2014 r.   

 - udział środków własnych do 30% 8,3%  WIBOR 3M + marża 3,2 p.p. 

 - udział środków własnych ponad 30%  8,3% WIBOR 3M + marża 2,8 p.p. 

2 Kredyt na budownictwo mieszkaniowe2) 

 - udzielane do 31.10.2014 r.  

2.1 kredyty mieszkaniowe budowalno-hipoteczne (zabezpieczone hipoteką) 7,5% 

2.2 kredyty mieszkaniowe budowalno-hipoteczne (zabezpieczone hipoteką)   

 - udział środków własnych do 30% WIBOR 3M + marża 2,5 p.p. 

 - udział środków własnych ponad 30% WIBOR 3M + marża 2,3 p.p. 



Tabela oprocentowania w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim – XXIV zmiana. 14 

3 Kredyty obrotowe udzielone do 30.04.2014 r. (oprocentowanie zmienne): 

3.1 w rachunku bieżącym SBK+marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. 

3.2 rewolwingowe SBK+marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. 

 w rachunkach kredytowych   

 - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK+marża 1,5 p.p. WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. 

 - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża 4,5 p.p. 

4 Kredyty obrotowe udzielane od 01.05.2014 r. do 31.10.2014 r. (oprocentowanie zmienne): 

4.1 w rachunku bieżącym SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża od 1 do 4 p.p. 

4.2 rewolwingowe SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża od 1 do 4 p.p. 

4.3 w rachunkach kredytowych   

 - krótkoterminowe (do 1 roku) SBK+marża 1,0 p.p. WIBOR 3M + marża od 1 do 4 p.p. 

 - średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) SBK+marża 0,5 p.p. WIBOR 3M + marża od 1 do 4 p.p. 

 

LOKATY 

1 Lokaty JUBILEUSZOWE – oprocentowanie zmienne, oferowane do dnia 30.03.2006 r. 

 6 miesięczne 0,6% 

 12 miesięczne 0,9% 

2 Lokaty SUPERLOKATA – oprocentowanie stałe, progresywne, oferowane do dnia 28.02.2009 r. 

 SUPERLOKATA 6-miesięczna (śr. 0,35%) 12-miesięczna (śr. 0,65%) 

 za   1 miesiąc 0,1% 0,1% 

 za   2 miesiąc 0,2% 0,2% 

 za   3 miesiąc 0,3% 0,3% 

 za   4 miesiąc 0,4% 0,4% 

 za   5 miesiąc 0,5% 0,5% 

 za   6 miesiąc 0,6% 0,6% 

 za   7 miesiąc - 0,7% 

 za   8 miesiąc - 0,8% 

 za   9 miesiąc - 0,9% 

 za 10 miesiąc - 1,0% 

 za 11 miesiąc - 1,1% 

 za 12 miesiąc - 1,2% 

3 Kredyt HIPOTEKA PLUS – oprocentowanie zmienne, oferowane do dnia 31.05.2008 r. 

 do 10 lat 12,0% 

Pozostałe stopy procentowe 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1 Stopa bazowa depozytowa (SBD) 2,0% 
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Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

2 Stopa bazowa kredytowa (SBK) 7,0% 

3 Zadłużenie przeterminowane  Dwukrotność wysokości odsetek za opóźnienie tj. 
2x (odsetki w wysokości równej sumie stopy 
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 

i 5,5 p.p.). 

4 Restrukturyzowane należności kredytowe (konwersje, ugody) 3 x oprocentowanie kredytu lombardowego NBP 

Informacje dodatkowe 

1. Wysokość oprocentowania lokat terminowych typu STANDARD może być podwyższona w drodze negocjacji z zastrzeżeniem, iż ustalona w drodze negocjacji wysokość oprocentowania jest stopą 
stałą i obowiązuje wyłącznie w czasie trwania jednego okresu umownego (nie ulega odnowieniu). Do negocjacji (kolegialnych – dwie osoby) ze strony Banku upoważnieni są członkowie Zarządu lub 
członek Zarządu wraz z Naczelnikiem. 

2. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie posiada wymaganego przez Bank wkładu własnego na poziomie minimalnym 20% dla Umów kredytów hipotecznych zawartych po 01 stycznia 2017 r., kredyt 
może zostać objęty ubezpieczeniem NWW w ramach Zrzeszeniowej Umowy ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsolidacyjnych zawartej z Generali TU SA. Do 
czasu, gdy kapitał pozostały do spłaty z tytułu kredytu jest wyższy niż 80% wartości rynkowej nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia Bank stosuje marżę kredytu 
wyższą o 1 p.p. 

Informacja o obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z  ustawą z 
dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 795 z późn.zm.) według następujących 
zasad: 
1) gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów: 

a) osoby fizyczne, 
b) szkolne kasy oszczędności, pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe i  Rady Rodziców, 
c) osoby prawne, 
d) jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; 

2) W przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku 
braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych; 

3) W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w 
granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik; 

4) gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 
100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku 
i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości; 

5) środkami objętymi ochroną gwarancyjną, są środki w złotych lub w walucie obcej; 
6) wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od 

terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji; 
7) środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, 

rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową); 
8) w przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR; 
9) oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z 

oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, 
potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o 
których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn.zm.), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem 
spełnienia warunku gwarancji; 

10) gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki: 
a) Skarbu Państwa, 
b) Narodowego Banku Polskiego, 
c) banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe, 
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d) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, 
e) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
f) instytucji finansowych, 
g) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego 

rozporządzenia (rozporządzenie nr 575/2013 to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie  wymogów ostrożnościowych dla 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn.zm.), 

h) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez  Bank, 
i) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381), 
j) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie  

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn.zm.), 
k) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm.), 
l) jednostek samorządu terytorialnego, 
m) organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu 

terytorialnego tych państw; 
11) Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski; 
12) Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje 

skarbowe; 
13) Świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji; 
14) Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji; 
15) Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym: 

Adres 
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 
00-546 Warszawa 
Telefon - Kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów 
22 58 30 942 
22 58 30 943 
22 58 30 945 
Fax 
22 58 30 589 
E-mail 
kancelaria@bfg.pl 
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