
 

 

 

 

 

 

 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY „BANK ROLNIKÓW” W OPOLU 

Rok założenia 1911 

 

Bank Spółdziel czy  „BANK ROLNIK ÓW” w  Opolu  45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 36A,  

tel.(077) 402-14-42, fax. (077) 402-14-20, Zespół kredytów tel.(077) 402-14-23, -43, -25 

KRS: 0000115789; NIP 754-034-03-29; REGON: 000504640 

          Opole, dnia 27 kwietnia 2017r. 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że 1 maja 2017 roku wchodzi w życie nowy Regulamin naliczania 

i pobierania odsetek od kredytów oraz rachunków: rozliczeniowych, oszczędnościowych, ror, 

terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych w Banku Spółdzielczego „Bank 

Rolników” w Opolu, a w konsekwencji nowe brzmienie otrzyma Regulamin otwierania 

i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych. 

Zmiana ww. Regulaminu wprowadza odmienne zasady zmiany oprocentowania, które zgodnie z 

dotychczasowymi zapisami zawartych umów były uzależnione m.in. od zmiany: 

- stawki WIBOR 3M co najmniej o 0,02 pkt. procentowego, obowiązującej w dowolnym okresie w ciągu ostatnich 3 
m-cy – dla kredytów, 

- stawki WIBID 1M lub 3M co najmniej o 0,02 pkt. procentowego, obowiązującej w dowolnym okresie w ciągu 
ostatnich 3 m-cy – dla rachunków, 

Po wejściu w życie ww. Regulaminu czynniki te zostają rozszerzone o dodatkowe czynniki, w 

związku z tym otrzymają następujące brzmienie: 

- zmiany stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego ustalonej przez RPP, 

- zmiany stawki WIBID 1M,  3M lub 6M co najmniej o 0,02 pkt. procentowego obowiązującej w dowolnym okresie w 
ciągu ostatnich 3 m-cy, 

- zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS, o co najmniej 0,1 punktu 
procentowego za poprzedni kwartał, 

- zmiany na rynku pierwotnym rentowności 2-letnich, 5-letnich lub 10-letnich obligacji Skarbu Państwa, których 
emitentem jest Ministerstwo Finansów, o co najmniej 0,1 punktu procentowego obowiązującej w dowolnym 
okresie w ciągu ostatnich 3 m-cy, 

- zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalonej przez NBP lub wysokości ich ewentualnego oprocentowania, 

- zmiany wysokości składek wnoszonych przez Bank na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – określonych 
przez Radę BFG. 

Dla umów zawartych przed 1 maja 2017r. zachowano 2-miesięczny okres wypowiedzenia tej 

części umowy, tj. do 30 czerwca 2017r. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany mają 

Państwo możliwość złożenia w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma: 

- sprzeciwu wobec zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy w przeddzień ich wejścia w życie, 

albo 

- wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

Niezłożenie na piśmie jednego z ww. oświadczeń oznacza akceptację zmian zapisów Regulaminu, 

a co za tym idzie umów. 

Odpowiedzi na pytania związane z Regulaminem chętnie udzielą Państwu Pracownicy Banku. 

 

BSz/ 

Z poważaniem 

Zarząd Banku Spółdzielczego 

„Bank Rolników” w Opolu 


