
                                                                                        Załącznik do protokółu Zarządu BS 
                                                                                          Nr  39/X/2020    z dn.  29.10.2020 r.  

 
Uchwała Nr 2/39/X/2020 

 
                   Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie  

      z dnia  29 października  2020 roku  
                      w sprawie: oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. 

 
                           Na podstawie § 34 ust.1 pkt. 17  Statutu Banku Spółdzielczego w Pińczowie biorąc 
pod  uwagę  wprowadzenie nowego produktu kredytowego oraz oprocentowanie w innych bankach, 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

A.KREDYTY NA  DZIAŁALNO ŚĆ ROLNICZ Ą: 
I. Kredyty obrotowe:  
1.  Kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 
      z okresem kredytowania do 1 roku                    -                                          7,20 % 
2.  Kredyty obrotowe na bieżącą działalność rolniczą          -                             7,20  % 
3. Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym            -                                           7,20  % 
4. KREDYT  „PŁYNNOŚCIOWY 2017”               -                                           6,50 % 
5. KREDYT „SUSZA 2018”                                   -                                           5,60 %   
6. KREDYT  „WIOSNA 2019”                              -                                           6,20 %     

     II.  Kredyty inwestycyjne :  
    1.Kredyty inwestycyjne na działalność rolniczą   
        w zależności od okresu spłaty : 

1) od 3 do 5 lat      -    7, 20 % 
2) od 5 do 10 lat    -    7,20 %  

B. KREDYTY NA DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZĄ:      
I. Kredyty obrotowe :  

1.Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym na bieżącą działalność 
    gospodarczą                                                                   -                               7,20 %  

       2. Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym                     -                               7,20 % 
     II. Kredyty inwestycyjne : 

     1.Kredyty inwestycyjne na działalność gospodarczą  
         w zależności od okresu spłaty: 

    1) od 3 do 5 lat    -    7, 20 % 
    2) od 5 do 10 lat  -    7,20 %  

 
 C.KREDYTY POMOSTOWE :  

             1. kredyt pomostowy na realizację projektów w ramach : 
          SAPARD, SPO, PROW i innych:  
          –  udzielony do 30.04.2016 r.  – z okresem kredytowania do 10 lat : 
              WIBOR 3M (w ostatnim dniu roboczym m-ca kończącego kwartał) + 4,50 pp. 
          -  udzielony od 01.05.2016 r. z okresem kredytowania do 10 lat    - 6,40 % 
 
D.KREDYTY GOTÓWKOWE :  
 
    I. kredyt gotówkowy konsumencki  ”UNIWERSALNY”      -     7,20 % 
    II Kredyt gotówkowy „EKOLOGICZNY”          -            6,50 % 
    III. Kredyt w „Rachunku  Oszczędnościowo-Rozliczeniowym” /ROR/  -  7,20 % 

 
 



.KREDYTY HIPOTECZNE  
   I. Uniwersalny kredyt  hipoteczny udzielony do 31.03.2015 roku z okresem spłaty od 1 roku do      
       15 lat  – WIBOR 3M  (średnia wartość  w  poprzednim kwartale kalendarzowym)  +  4,50 p.p.  
  II. Uniwersalny kredyt  hipoteczny udzielony do 29.05.2017 roku z okresem spłaty od 1  roku 
        do 15 lat  – WIBOR 3M  (średnia wartość w poprzednim kwartale  kalendarzowym)  +  4,95  p.p.  
 III. Uniwersalny kredyt  hipoteczny udzielony od 30.05.2017 roku z okresem spłaty od 1  roku do 
        15 lat  – WIBOR 3M  (średnia wartość w poprzednim kwartale  kalendarzowym)   +   5,70  p.p.  
  IV. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”  udzielony do 29.05.2017 r.  -  WIBOR 3M ( średnia 
         wartość  w poprzednim kwartale kalendarzowym) + 3,00 p.p.  
   V. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”  udzielony od  30.05.2017 r.  -WIBOR 3M ( średnia 
        wartość  w poprzednim kwartale kalendarzowym) + 3,60 p.p. 
  VI. Kredytowa Linia Hipoteczna na działalność gospodarczą i rolniczą: 
         - do 15 lat z LTV do 70 % - średni WIBOR 3M (średnia wartość w poprzednim kwartale 
            kalendarzowym) + 5,00 p.p.  
  VII. Kredytowa Linia Hipoteczna na działalność gospodarczą i rolniczą udzielone od 30.V.2017 
         r.:  - do 15 lat z LTV do 70 % - średni WIBOR 3M (średnia wartość w poprzednim kwartale 
                  kalendarzowym) + 5,70 p.p.  
 VIII. Kredyt konsolidacyjny: średni WIBOR 3M (średnia wartość w poprzednim kwartale 
                                                      kalendarzowym) + 5,70 p.p.  
F.OPROCENTOWANIE KREDYTÓW PRZETERMINOWANYCH ORAZ CZ EKÓW 
    BEZ POKRYCIA:   - od  Umów kredytowych zawartych do dnia 31 grudnia 2015 roku:  

� 4-ro krotność stopy lombardowej NBP – obecnie  - 4,00  %, 
                                     - od Umów kredytowych zawartych od dnia 01 stycznia 2016 roku:   

� 2 – krotność odsetek ustawowych za opóźnienie*) 
      *)  odsetki  ustawowe  za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP 
           plus 5,5 p.p. –(  tj. obecnie 0,1 % + 5,50 % = 5,60 %) x dwukrotność  = 11,20 %).  

§ 2. 
Wysokość oprocentowania kredytów ustalono w stosunku rocznym oraz wg stóp zmiennych. 

  § 3. 
Oprocentowanie kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR oraz Budżetu Państwa regulują odrębne 
przepisy. 

  § 4. 
Oprocentowanie kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego ustala indywidualnie Zarząd 
Banku. 

   § 5. 
Oprocentowanie kredytów w procesie restrukturyzacji/Ugody ustala indywidualnie Zarząd Banku. 

§ 6. 
Upoważnia się Członków Zarządu (Prezesa i Wiceprezesów) do ustalania w indywidualnych 
przypadkach niższych oprocentowań niż wynika to z niniejszej Uchwały. Przy zmianach w ustalaniu 
indywidualnego oprocentowania należy brać pod uwagę obowiązujące w zakresie przepisy i 
procedury. 

    § 7. 
Wysokość oprocentowania należy podać do wiadomości klientów zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz podpisanymi umowami kredytowymi, a także na stronie internetowej Banku. 

    § 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 03 listopada 2020 roku 
i z tym dniem  traci moc Uchwała Zarządu BS Nr 2/20/VI/2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku. 
 
                                                                                   Zarząd BS; 
 
                                                                                  /-/  Jakub Madej   
                                                                                   
                                                                                  /-/  Bogumiła Cedro  
 
                                                                                  /-/  Anna Kurczyna  



 


