
obowiązuje od

Tab. I Kredyty dla podmiotów gospodarczych i rolników
1. Kredyty obrotowe

- ze spłatą do 6 m-cy /oprocentowanie stałe/ 7,00%

- pozostałe /oprocentowanie zmienne/ 6,70%

2. Kredyty inwestycyjne 6,20%

3. Kredyty inwestycyjne "pomostowe” 

4. Kredyty z dopłatami Agencji Rozwoju  i Modernizacji Rolnictwa

do oprocentowania

5. Kredyty hipoteczne 6,70%

6. Kredyty w rachunku bieżącym 7,00%

7. Kredyty rewolwingowe 6,70%

- od niewykorzystanej kwoty kredytu rewolwingowego 1,50%

8. Kredyty płatnicze /oprocentowanie stałe/ 7,20%

9. Dopuszczalny debet w rachunku rozliczeniowym 7,20%

10. Limit kredytowy na karcie VISA Business 7,20%

Tab. II Kredyty dla rolników
1. Kredyty obrotowe rolnicze 5,50%

2. Kredyty bieżące rolnicze 6,50%

3. Kredyty inwestycyjne na zakup gruntów rolnych 4,25%

4. Kredyty inwestycyjne rolnicze 5,00%

Tab. III Kredyty  dla Wspólnot Mieszkaniowych

1. Kredyty na cele remontowo-budowlane 6,00%

2. Kredyty z dotacją NFOŚiGW na zakup kolektorów słonecznych

Tab. IV Kredyty  dla klientów indywidualnych
1. Gotówkowe ze spłatą do 12 m-cy (oprocentowanie stałe) 7,20%

2. Gotówkowe  (oprocentowanie zmienne) 7,20%

3. TANIA GOTÓWKA 5,99%

4. Kredyty w r.o.r.     7,20%

5. Kredyty odnawialne w r.o.r. 7,20%

6. Kredyty na cele mieszkaniowe         0,00%

- udzielone do 04.11.2015r. 6,70%

- udzielone do 21.07.2017r.: 0,00%

   - na zakup nieruchomości 5,25%

   - na remont 6,70%

- udzielone od 22.07.2017r. zabezpieczone hipoteką

7. Uniwersalne Kredyty Hipoteczne

8. Dopuszczalny debet w r.o.r.

9. Limit kredytowy na karcie kredytowej VISA Classic/MasterCard Credit 7,20%

10. Plan ratalny na karcie kredytowej VISA Credit/MasterCard Credit
1

7,20%
1 kwota objęta planem ratalnym nie może być niższa niż 300,- zł

Tab. V Prolongowane kredyty dodatkowo ponad stopę obowiązującą   2,00%

                                                           
Tab. VI Kredyty przeterminowane, debety i czeki bez pokrycia 

1. Kredyty udzielone do 31.12.2015r.

2. Kredyty udzielone od 01.01.2016r., debety i czeki bez pokrycia

wg zasad ustalonych 

przez ARiMR

Wibor 3M + marża Banku

7,20%

Wibor 3M + marża Banku

4*stopa lombardowa

2*(stopa referencyjna 

NBP+5,5)

wg indywidualnych ustaleń

Wibor 1M + marża Banku
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Tab. VII Środki na rachunkach bieżących

1. w PLN          0,00%

2. w USD 0,00%

3. w EURO 0,00%

4. w GBP 0,00%

Tab. VIIa Środki na rachunkach VAT 0,00%

Tab. VIII Środki na rachunkach bieżących rolników

1. w PLN 0,00%

2. w USD 0,00%

3. w EURO 0,00%

4. w GBP 0,00%

Tab. VIIIa Środki na rachunkach VAT rolników 0,00%

Tab. IX Środki na rachunkach PKZP 0,00%

                                                                                                                                                                                  
Tab. X Rachunki oszczędnościowe

1. A'vista                      

- w PLN                     0,00%

- w USD 0,00%

- w EURO 0,00%

- w GBP 0,00%

2. r.o.r.                                0,00%

3. Indywidualne Konta Emerytalne 0,05%

Tab. XI
Rachunki oszczędnościowe POL-Efekt

1
 (oprocentowanie 

zmienne) kapitalizacja na koniec miesiąca kalendarzowego
do kwoty 500,00 zł 0,000%

powyżej 500,00 zł do 4.999,99 zł 0,000%

powyżej 5.000,00 zł do 9.999,99 zł 0,000%

powyżej 10.000,00 zł do 49.999,99 zł 0,000%

powyżej 50.000,00 zł do 99.999,99 zł 0,010%

powyżej 100.000,00 zł 0,020%
1 Oprocentowanie progowe, tzn. wysokość stopy procentowej

obowiązującej dla poszczególnych progów odnosi się do salda środków

pieniężnych określonego progu.

Tab. XIIa
do 49.999,99 zł od 50.000,00 zł

·    6 m-czne 0,025% 0,030%

·  12 m-czne 0,040% 0,045%

·  24 m-czne 0,060% 0,065%

·  36 m-czne 0,100% 0,105%

wkłady mieszkaniowe wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy

niż 5 lat       

0,000%

książeczki systematycznego oszczędzania przez okres 18 miesięcy  0,170%

książeczki systematycznego oszczędzania przez okres  24 miesiące   0,270%

·    6 m-czne 0,030%

·  12 m-czne 0,045%

·  24 m-czne 0,065%

* minimalna kwota lokaty 1.000,- zł  -  lokaty nieodnawialne

      
Tab. XIIIa Terminowe lokaty oszczędnościowe (oprocentowanie stałe)

do 49.999,99 zł od 50.000,00 zł

·   1 m-czne wycofane z oferty

·   2 m-czne wycofane z oferty

·   3 m-czne 0,003% 0,005%

e-Lokaty oszczędnościowe (oprocentowanie stałe)*
·   1 m-czne wycofane z oferty

·   2 m-czne wycofane z oferty

·   3 m-czne 0,005%

* minimalna kwota lokaty 1.000,- zł  -  lokaty nieodnawialne

Tab. XIVa
do 49.999,99 zł od 50.000,00 zł

·    6 m-czne 0,010% 0,015%

·  12 m-czne 0,020% 0,025%

Tab. XIIIb

Lokaty terminowe na rachunkach firm (oprocentowanie zmienne)

Terminowe lokaty oszczędnościowe (oprocentowanie  zmienne)

e-Lokaty oszczędnościowe (oprocentowanie  zmienne)*Tab. XIIb



·    6 m-czne 0,015%

·  12 m-czne 0,025%

* minimalna kwota lokaty 5.000,- zł  -  lokaty nieodnawialne

Tab. XVa
do 49.999,99 zł od 50.000,00 zł

·    3 – dniowe                                                                  wycofane z oferty

·    7 – dniowe wycofane z oferty

·  14 – dniowe wycofane z oferty

·  21 –  dniowe wycofane z oferty

·    1 m-czne wycofane z oferty

·    2 m-czne wycofane z oferty

·    3 m-czne wycofane z oferty

·    1 m-czne wycofane z oferty

·    2 m-czne wycofane z oferty

·    3 m-czne wycofane z oferty

Uwaga :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zastrzega się możliwość zmiany oprocentowania

                                                                                                  Zarząd BS w Opolu

Tab. XIVb

Tab. XVb

Odsetki od r.o.r. i rachunków bieżących dopisywane są na koniec każdego kwartału.

Odsetki od wkładów płatnych na każde żądanie dopisywane są na koniec roku kalendarzowego. 

e-Lokaty terminowe na rachunkach firm (oprocentowanie stałe)

Posiadamy gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odsetki od wkładów mieszkaniowych dopisywane są przy likwidacji książeczki lub wypłacie 

premii gwarancyjnej.

Od wkładów terminowych oszczędnościowych  i  lokat terminowych 1, 2, 3, 6, 12, 24 i 36 

miesięcznych podejmowanych przed upływem zadeklarowanego okresu Bank wypłaca odsetki 

obliczone wg stopy oprocentowania  dla r.o.r.

Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.

Lokaty terminowe na rachunkach firm (oprocentowanie stałe)

e-Lokaty terminowe na rachunkach firm (oprocentowanie zmienne)*

Odsetki od wkładów i lokat terminowych dopisywane są po okresie umownym.


