TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW
w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie
(01.06.2018 r.)

I Kredyty na finansowanie działalności gospodarczej i rolniczej
Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym

Lp.

Rodzaj kredytu /okres kredytowania

1.
2.

Kredyt płatniczy
Kredyt w rachunku bieżącym

3.

Kredyt w rachunku bieżącym dla rolnika

7,00% - 9,50%
6,00 – 7,50%
stopa redyskonta weksli NBP
+ marża do 5,00 p.p.

4.

Kredyt obrotowy

Kredyty udzielone
do 31.07.2017r.

5.

Kredyt obrotowy „Agro - Kredyt” (do 18 m-cy)

7,50% - 9,50%
6,00 – 7,50%
WIBOR 3M1
+ marża od 3,50 p.p. do 4,50 p.p.

6.

Kredyt obrotowy z gwarancją BGK-PLD (do 24 m-cy)
-

6,00 – 7,50%
Kredyty udzielone
do 31.07.2017r.

okres kwalifikowania kredytów do gwarancji BGK
do 31.12.2017 r. (okres kwalifikowania może ulec zmianie)

7.
8.
8.1
8.2
8.3
9.

Kredyt rewolwingowy
Kredyt inwestycyjny
- nowo udzielone od 07.10.2015r.
- do 36 m-cy - udzielone do 06.10.2015r.
- powyżej 36 m-cy - udzielone do 06.10.2015r.
Kredyt inwestycyjny „Ekspres Kapitał” (do 60 m-cy)

9.1
9.2
10.

- dla posiadaczy rozliczeniowego rachunku bieżącego
- dla otwierających rozliczeniowy rachunek bieżący
Kredyt inwestycyjny „Przedsiębiorczy Kredyt”
(do 60 m-cy) - udzielany do 30.05.2018 r.
Kredyt inwestycyjny „Przedsiębiorczy Kredyt Bis”
(do 120 m-cy)
Kredyt pomostowy „Unia Super Biznes”
Linia Hipoteczna
Inne kredyty

11.
12.
13.
14.

Kredyty udzielane
od 01.08.2017r.

Kredyty udzielane
od 01.08.2017r.

8,00%
7,50%
WIBOR 3M2 + marża do 5 p.p.
7,00% - 9,50%
7,50% - 9,50%
Kredyty udzielone
do 31.07.2017r.

Kredyty udzielane
od 01.08.2017r.

9,00%
9,50%

5,50%
6,00%

7,00% - 8,50%
5,50% - 6,50%
WIBOR 3M2 + marża do 5,00 p.p.
WIBOR 6M4 + marża do 5,00 p.p.
wg odrębnej uchwały Zarządu Banku

II Kredyty konsumenckie – gotówkowe
Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu /okres kredytowania

1.

Kredyt odnawialny w rachunku
oszczędnościowo – rozliczeniowym w złotych

Kredyty udzielone
do 31.07.2017r.

Kredyty udzielane
i odnawiane
od 01.08.2017r.

9,40% stałe
w stosunku rocznym
w stosunku rocznym
4,70%* stałe
w stosunku rocznym
9,50% zmienne w stosunku rocznym
9,50% zmienne

2.
3.
4.

5.
5.1
5.2

Kredyt gotówkowy
Kredyt „Dla Seniora”(do 12 m-cy)
Kredyt konsolidacyjny „Pomocna Dłoń”
- nie zabezpieczony hipoteką (od 12 do 96 miesięcy)

8,00% zmienne w stosunku rocznym
Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym
dla stałych Klientów3

dla pozostałych Klientów

Kredyty
udzielone
do
31.07.2017r

Kredyty
udzielane
od
01.08.2017r.

Kredyty
udzielone
do
31.07.2017r

Kredyty
udzielane
od
01.08.2017r.

9,99%

6,50%

9,99%

7,50%

Kredyty okolicznościowe / sezonowe / promocyjne
„KAPITALNY KREDYT” (od 12 do 96 miesięcy)
„WYGODNY KREDYT” (do 60 miesięcy)

wg odrębnej uchwały Zarządu Banku
8,50% zmienne w stosunku rocznym
5,99% zmienne w stosunku rocznym

* dotyczy Promocji pn. „WYPRZEDAŻ KREDYTÓW ODNAWIALNYCH W ROR”, obowiązującej od 02.05.2018 r. do 31.12.2018 r.

III Kredyty mieszkaniowe, hipoteczne
Lp.

Rodzaj kredytu /okres kredytowania

Oprocentowanie zmienne - w stosunku rocznym
dla stałych Klientów3
dla pozostałych Klientów
Kredyty
udzielone
do 31.07.2017r.

Kredyty
udzielane
od 01.08.2017r.

Kredyty
udzielone
do 31.07.2017r.

Kredyty
udzielane
od 01.08.2017r.

1.

Kredyt mieszkaniowy „Mój dom”
- do 240 m-cy

WIBOR 3M2
+ marża 4 p.p.

2.

Kredyt „Uniwersalna Linia Hipoteczna”
- do 180 m-cy

WIBOR 3M2
+ marża 5 p.p.

3.

Kredyt konsolidacyjny „Pomocna dłoń”
– zabezpieczony hipoteką (od 60 do 180 miesięcy)

WIBOR 3M2
+ marża
7,50 p.p.

WIBOR 3M2
+ marża
do 2,50 p.p.
WIBOR 3M2
+ marża
do 3,5 p.p.
WIBOR 3M2
+ marża
4,50 p.p.

WIBOR 3M2
+ marża 5 p.p.
WIBOR 3M2
+ marża 6 p.p.
WIBOR 3M2
+ marża
8,00 p.p.

WIBOR 3M2
+ marża
do 3 p.p.
WIBOR 3M2
+ marża
do 4 p.p.
WIBOR 3M2
+ marża
5,00 p.p.

IV Kredyty dla Jednostek Samorządów Terytorialnych
Lp.

Rodzaj kredytu
Kredyt na pokrycie występującego
przejściowego deficytu budżetu

Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym

oprocentowanie kredytu wynikające
z umowy o prowadzenie rachunku budżetu
lub ustalane indywidualnie
WIBOR 1M/ 3M /6M
Kredyt
na
finansowanie
planowanego
deficytu
budżetu
2.
+ marża Banku ustalana indywidualnie
jednostki samorządu terytorialnego
Powyższe oprocentowanie dla JST nie dotyczy kredytów udzielanych w wyniku wyboru oferty Banku w trybie ustawy
o zamówieniach publicznych, wówczas ostateczną decyzje o wysokości oprocentowania podejmuje Zarząd Banku.

1.

w

ciągu

roku

V Kredyty przeterminowane
Oprocentowanie zmienne – w stosunku rocznym
dotyczy umów kredytowych zawartych do 31.12.2015r.,
które nie zawierają klauzuli o stosowaniu od 01.01.2016r.
odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa
w art. 481 kc w brzmieniu nadanym ustawą z 09.10.2015r.
(Dz. U. z 2015 poz. 1830)
4-krotność stopy lombardowej NBP

dotyczy umów kredytowych zawieranych od 01.01.2016r.
i umów które zawierają klauzulę o stosowaniu od 01.01.2016r.
odsetek ustawowych za opóźnienie, o których mowa
w art. 481 kc w brzmieniu nadanym ustawą z 09.10.2015r.
(Dz. U. z 2015 poz. 1830)
dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie ogłaszanych
przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym RP
„Monitor Polski”

VI Kredyty wycofane z oferty Banku
Lp.
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
6.
7.
7.1
7.2
8.
8.1

Oprocentowanie zmienne – w stosunku rocznym
Rodzaj kredytu /okres kredytowania
Kredyt „INTELIGENT” (do 60 m-cy) udzielany do 04.03.2015r.
9,99%
Kredyt „SUPERATA” (do 60 m-cy) udzielany do 04.03.2015r.
9,99%
Kredyt „Na dach” (do 60 m-cy) udzielany do 09.01.2015r.
8,99%
Kredyt „SOLAR” z dotacja na zakup kolektorów słonecznych - udzielany do 30.06.2015r.
- do kwoty 20 000,00zł
WIBOR 3M2 + marża 5,50 p.p.
- w kwocie powyżej 20 000,00zł do 40 000,00zł
WIBOR 3M2 + marża 5,00 p.p.
- w kwocie powyżej 40 000,00zł
WIBOR 3M2 + marża 4,00 p.p.
„Kredyt z TABLETEM” (do 36 miesięcy)- udzielany do 31.12.2015r.
4,99%
„ŚWIĄTECZNY KREDYT” (do 12 miesięcy) - do 28.02.2017r.
0%
Kredyt mieszkaniowy:
- udzielony do 26.02.2006r.
9,99%
2
- udzielony od 27.02.2006r. do dnia 30.09.2013r.
WIBOR 3M + marża do 5,00 p.p.
Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania z ARiMR:
wg wskaźnika 1,3; 1,5; 1,6 x stopa
- udzielone do dnia 17.09.2012 r.

redyskonta weksli NBP zgodnie z
obowiązującymi zasadami ARiMR
wg wskaźnika 1,5 x stopa
8.2 - udzielane od dnia 18.09.2012 r. do 31.12.2014 r.
redyskonta weksli NBP zgodnie z
obowiązującymi zasadami ARiMR
1
- stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kwartał wg notowań REUTERS. W przypadku,
gdy dzień określony na przyjęcie stawki WIBOR 3M jest dniem wolnym od pracy, wówczas oprocentowanie ustalone
jest w oparciu o stopę z najbliższego poprzedzającego dnia roboczego, w którym była ona ustalona. Zmiana
oprocentowania obowiązuje w okresach kwartalnych, odpowiadających kwartałom kalendarzowym.
2
- stawka WIBOR 3M określona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania
wg notowań REUTERS. Zmiana oprocentowania obowiązuje w okresach kwartalnych, odpowiadających kwartałom
kalendarzowym.
3
- Klient stały – to Klient posiadający w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie od co najmniej 6 miesięcy
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, nie obciążony tytułami wykonawczymi, pod warunkiem, że na rachunek
systematycznie od co najmniej 3 miesięcy wpływają środki z tytułu uzyskiwanego dochodu.
4
- stawka WIBOR 6M określona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wg
notowań REUTERS. Zmiana oprocentowania obowiązuje w okresach kwartalnych, odpowiadających kwartałom
kalendarzowym.

