II. Oprocentowanie kredytów
konsumpcyjne:
Kredyt gotówkowy

WIBOR 12M + 9,99%
WIBOR 12M + 9,00%

Kredyt EKO
Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie:
do 5 lat

WIBOR 3M + 5,90%

powyżej 5 lat do 10 lat

WIBOR 3M + 6,40%

Kredyt odnawialny w ROR

WIBOR 12M + 9,99%

Karta kredytowa VISA, MasterCard

WIBOR 12M + 14,95%

KREDYT MIESZKANIOWY (WIBOR3M)

Oferta

„Prowizja 0%”

„Niższa marża”

Wskaźnik LtV

do 80%

80,01% - 90%

do 80%

80,01% - 90%

Marża

2,85 p.p.

3,15 p.p.

2,70 p.p.

3,00 p.p.

Obniżka marży

Warunki

0,4 p.p.

Konto dla osób fizycznych z regularnym miesięcznym wpływem z tytułu wynagrodzenia wraz z kartą debetową
i bankowością elektroniczną oraz z opcją automatycznego pobierania środków z konta na spłatę raty kredytu
przez cały okres objęty kredytowaniem (automatyczna spłata).

0,2 p.p.

Ubezpieczenie na życie w dowolnym pakiecie z oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego, którego Bank jest
Agentem przez cały okres kredytowania. Minimalna suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość
aktualnego zadłużenia z tytułu zawartej umowy kredytowej.

0,2 p.p.

Ustanowienie cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia
hipotecznego spłaty udzielonego kredytu z oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego, którego Bank jest
Agentem przez cały okres objęty kredytowaniem.

0,2 p.p.

Zawarcie umowy o kartę kredytową z oferty Banku przez co najmniej jednego kredytobiorcę, obowiązuje przez
cały okres objęty kredytowaniem.

0,2 p.p.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w instytucji finansowej (bank, firma
ubezpieczeniowa, SKOK)

Podwyższenie marży

Warunki

0,07 p.p.

Ubezpieczenia niskiego wkładu, obowiązuje w okresie objętym ubezpieczeniem niskiego wkładu.

1,0 p.p.

Do dnia ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki na nieruchomości.

3,0 p.p.

W sytuacji, gdy w ramach opróżnionego miejsca hipotecznego poza hipoteką ustanowioną na rzecz Banku
Spółdzielczego w Białogardzie będzie ustanowione zabezpieczenie hipoteczne na rzecz innego wierzyciela
hipotecznego (dotyczy kredytów udzielonych od 05.08.2020)

1,0 p.p.

W sytuacji nie przedłożenia w Banku kopii wznowionych polis ubezpieczeniowych (dotyczy kredytów
udzielonych od 05.08.2020)

KREDYT KONSOLIDACYJNY

WIBOR 3M + 6,00%

POŻYCZKA HIPOTECZNA

WIBOR 3M + 6,00%

na działalność gospodarczą:
Kredyt inwestycyjny na działalność gospodarczą i rolniczą (WIBOR3M)
Udział środków
własnych

do 10%

11% - 30%

powyżej 30%

marża banku

marża banku

marża banku

do 5 lat

2,50

2,00

1,75

powyżej 5 lat do 10 lat

3,50

3,00

2,50

powyżej 10 lat

4,00

3,50

3,00

Okres kredytowania

Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą i rolniczą (WIBOR3M)
Rozliczenie kredytu

0% - 49%

50% - 99%

100%

marża banku

marża banku

marża banku

do 1 roku

3,00

2,50

2,00

do 2 lat

3,50

3,00

2,50

od 2-5 lat

4,00

3,50

3,00

Okres kredytowania

Kredyt w rachunku bieżącym:
- dla podmiotów gospodarczych

WIBOR 3M + 3,00%

- dla rolników indywidualnych

WIBOR 3M + 3,00%1

1

Marża Banku zostanie obniżona o 1% w przypadku, gdy Klient otrzymuje na rachunek bieżący w BS w Białogardzie dopłaty z ARiMR
bezpośrednio z rachunku płatnika tych dopłat lub przedłoży w Banku kopię wniosku o zmianę rachunku do otrzymywania dopłat z ARiMR,
którego przyjęcie poświadczyła ARiMR i w którym będzie wskazany rachunek bieżący w BS w Białogardzie jako właściwy do ich
otrzymywania oraz złoży oświadczenie, że przez cały okres trwania Umowy rachunek ten pozostanie właściwym do otrzymywania dopłat
z ARiMR.

Oprocentowanie niewykorzystanego kredytu w rachunku
bieżącym ( dotyczy kredytów udzielonych od 05.08.2020r.)

0,73%

Kredyt UNIJNY SGB

WIBOR 3M + 2,00%

Kredyt Rewolwingowy

WIBOR 3M + 6,90%

Karta kredytowa MasterCard Business

16,90%

Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych

WIBOR 3M + 2,00%

Kredyt z częściową spłatą kapitału z linii MRcsk

WIBOR 3M + 2,90%

Kredyt z dopłatami ARiMR z linii K01, K02, DK01, DK02

WIBOR 3M + 3,50%

Kredyt z dopłatami ARiMR z linii RR, Z, PR

WIBOR 3M + 2,50%

Kredyt technologiczny

WIBOR 3M + 2,00%

KREDYT przeterminowany

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie w stosunku rocznym. Wysokość
odsetek ustawowych za opóźnienie równa się
sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów
procentowych

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu gotówkowego:
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 24,15%, całkowita kwota
kredytu 7.000 zł., całkowita kwota do zapłaty 8.464,65 zł., oprocentowanie zmienne 10,60% w skali roku (WIBOR
12M + marża banku 6,95 p.p.), całkowity koszt kredytu 1.464,65 zł. (w tym: prowizja 699,30 zł., odsetki 765,35 zł.),
22 równe raty miesięczne po 337,65 zł, ostatnia 23 rata wyrównująca 337,05 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 20 czerwca 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu odnawialnego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu odnawialnego w ROR wynosi 22,67% i została
wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 3.233,33 zł (prowizja płatna ze środków
własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 59 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 10,60%, tj.

WIBOR 12M+marża 6,95 pp. Całkowity koszt kredytu wynosi 2.678,79 zł, na który składają się: odsetki 1.684,59
zł, prowizja za udzielenie kredytu 2,5%, tj. 80,84 zł, prowizja za odnowienie kredytu na kolejny rok 2,5%, tj. łącznie
323,36 zł, koszty usług dodatkowych 590 zł, w skład których wchodzą: koszty prowadzenia ROR kredytobiorcy 295
zł, koszt użytkowania karty debetowej 295 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty
kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.912,12 zł.
Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia
przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych
przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że
wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia
oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty
kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Ww. informacje nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20-06-2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Karty kredytowej:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty kredytowej wynosi 15,45% i została wyliczona przy
następujących założeniach: limit kredytowy 10.000,00 zł., całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)
10.000,00 zł., okres kredytowania 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 13,90% tj. WIBOR 12M
+ marża banku 10,25 p.p., całkowity koszt kredytu wynosi 5.724,96 zł., w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu
5.559,96 zł*, koszt usług dodatkowych 165,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty 0,00 zł, opłata
za użytkowanie karty ustalona za cały okres trwania umowy 165,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł.
Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi
15.724,96 zł*.
*) przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie
kredytu w ostatnim dniu trwania umowy.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia
przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu
zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania
kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty
kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20-06-2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu EKO:
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 11,23%, całkowita kwota
kredytu 7.000 zł., całkowita kwota do zapłaty 7.766,37 zł., oprocentowanie zmienne 9,65% w skali roku (stanowi
sumę stawki WIBOR 12M z 28.01.2022 r. i marży banku w wysokości 6,00 p.p.), całkowity koszt kredytu 766,37 zł.
(w tym: prowizja 70,00 zł., odsetki 696,37 zł.), 22 równe raty miesięczne po 334,63 zł, ostatnia 23 rata wyrównująca
334,51 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19 maja 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

