Załącznik nr 2 do uchwały nr 217/2020 Zarządu Banku
Spółdzielczego w Raszynie z dnia 23.09.2020 roku

1. Oprocentowanie kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w
Raszynie dla osób fizycznych
(w stosunku rocznym) od 01.10.2020 roku
1.

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym dla osób fizycznych
a) udzielone i odnowione od 01.06.2020

2.

3

zmienne

2-krotność odsetek ustawowych za
opóźnienie

Debet na rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych dla kredytów udzielonych i
odnowionych do 30.04.2020 do czasu
kolejnego odnowienia

zmienne

4x stopa kredytu lombardowego

Kredyt wygodny – stała rata
stałe

4,49%

a) z terminem spłaty do 3 lat

stałe

6,80%

b) z terminem spłaty od 3 roku do 5 lat

stałe

7,00%

zmienne

7,20%

Kredyt gotówkowy

c) z terminem spłaty od 5 do 7 lat
5.

Kredyt na remont
a)z terminem spłaty do 5 lat

stałe

od 6,00%

zmienne

od 7,00%

stałe

Od 6,5%

stałe

od 6,00%

b) z terminem spłaty od 5 do 10 lat

zmienne

od 6,10%

c) z terminem spłaty od 10 do 20 lat

zmienne

od 7,10%

stałe

od 5,00%

b) z okresem spłaty od 5 do 10 lat

zmienne

od 5,50%

c) z okresem spłaty od 10 do 20 lat

zmienne

od 6,00%

b)z terminem spłaty od 5 do 10 lat
6

Kredyt ekologiczny
a)z terminem spłaty do 8 lat

7.

7,20%

Debet na rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych udzielonych lub
odnowionych po 01.06.2020

a) z terminem spłaty do 3 lat z ubezpieczeniem
4.

stałe

Kredyt konsolidacyjny
a) z terminem spłaty do 5 lat

do czasu ustanowienia hipoteki o 1% wyżej
8.

Pożyczka hipoteczna
a) z terminem spłaty do 5 lat

1

do czasu ustanowienia hipoteki o 1% wyżej
9.

Kredyty na kolektory słoneczne

10.

Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych
a) z terminem spłaty 5 lat
b) z terminem spłaty od 5 do 10 lat

11.

Kredyty prolongowane

10.

Przeterminowane należności dla kredytów udzielonych,
odnowionych i prolongowanych od 18.01.2016 roku

stałe

6,50%

stałe

6,00%

zmienne

7,00%
o 1% wyżej

zmienne

11,20%*)

*) Odsetki w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe są równe wysokości sumy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (0,10p.p.) i 5,50 p.p.

2. Oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowo -remontowe udzielanych
przez Bank Spółdzielczy w Raszynie dla osób fizycznych udzielone
(w stosunku rocznym) dla kredytów udzielonych od 01.06.2020 roku
1.

Kredyty na cele mieszkaniowe z okresem spłaty do 10 lat
WIBOR 3M + marża (od 2,80p.p.)

a) udział kredytobiorcy minimum 20%

2.

b) udział kredytobiorcy 50%

WIBOR 3M + marża (od 2,60p.p.)

c) udział kredytobiorcy 70%

WIBOR 3M + marża (od 2,40p.p.)

Kredyty na cele mieszkaniowe z okresem spłaty od 10 do 25 lat:
a) udział kredytobiorcy minimum 20%

3.

WIBOR 3M + marża (od 3,50p.p.)

b) udział kredytobiorcy 50%

WIBOR 3M + marża (od 3,30p.p.)

c) udział kredytobiorcy 70%

WIBOR 3M + marża (od 3,10p.p.)

Do czasu ustanowienia hipoteki marża kredytów na cele mieszkaniowe jest wyższa o 1 p.p.

4.

Kredyty prolongowane

5.

Przeterminowane należności dla kredytów udzielonych,
odnowionych i prolongowanych od 18.01.2016 roku

o 1% wyżej niż kredyt podstawowy
zmienne

11,20%*)

*) Odsetki w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe są równe wysokości sumy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (0,10p.p.) i 5,50 p.p.
WIBOR 3M

dla kredytów udzielonych od dnia 15 stycznia 2012 roku - średnia arytmetyczna z miesiąca
poprzedzającego okres jej obowiązywania ustalana na okresy 3-miesieczne odpowiadające
kwartałom kalendarzowym
dla kredytów udzielonych do 15.01.2012 roku - średnia arytmetyczna stopa WIBOR depozytów 3
miesięcznych z poprzedniego miesiąca,

2

3. Oprocentowanie kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w
Raszynie dla osób fizycznych do dnia 30.09.2020 roku
1.

2

Kredyt gotówkowy
a) z terminem spłaty od 5 do 7 lat udzielone do 31.03.2015
roku

zmienne

7,20%

b) z terminem spłaty od 3 roku do 5 lat (kredyty udzielone
od 01.04.2015 do 30.09.2020)

zmienne

7,00%

c) z terminem spłaty od 5 do 7 lat (kredyty udzielone od
01.04.2015 do 30.09.2020)

zmienne

7,20%

zmienne

6,10%

Kredyt konsolidacyjny
a) z terminem spłaty od 5 do 10 lat udzielone do 31.03.2015
roku

dla osób nie posiadających rachunku w Banku na dzień udzielenia kredytu o 1% wyżej
3

Przeterminowane należności dla kredytów udzielonych,
odnowionych i prolongowanych od 18.01.2016 roku

zmienne

11,20%*)

4

Kredyty na cele mieszkaniowe z okresem spłaty od 20
do 30 lat udzielone od 15.03.2011

Zmienne

7,20%

3. Kredyty udzielone i wycofane z oferty od 30.09.2020 roku
1.

Kredyt gotówkowy udzielony
a) z terminem spłaty do 3 lat

stałe

6,80%

b) z terminem spłaty od 3 roku do 5 lat

stałe

7,00%

zmienne

7,20%

c) z terminem spłaty od 5 do 7 lat
2.

Kredyt gotówkowy „Partner”

stałe

6,80%

3.

Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem

stałe

6,80%

4,

Kredyty ekologiczne i na remont domu, mieszkania
Stałe

6,50%

zmienne

7,00%

a) Kredy na zakup nowego pojazdu z okresem spłaty
do 7 lat

zmienne

7,00%

b) Kredyt na zakup używanego pojazdu z okresem
spłaty do 7 lat

zmienne

7,20%

a) z terminem spłaty do 5 lat
b) z terminem spłaty od 5 do 7 lat
dla osób nie posiadających rachunku w Banku o 1% wyżej
5.

Kredyt na zakup pojazdów:

3

Oprocentowanie pożyczek hipotecznych udzielonych przez Bank
Spółdzielczy w Raszynie dla osób fizycznych
do dnia 30.09.2020 roku
1

Pożyczka hipoteczna
a) z okresem spłaty do 5 lat (udzielone do 03.11.2017 roku)

zmienne

6,10%

b) z terminem spłaty do 5 lat (udzielone od 03.11.2017 roku
do 31.05.2020 roku)

zmienne

4,60%

c) z okresem spłaty od 5 do 10 lat (udzielone do 31.03.2015
roku)

zmienne

6,60%

d) z okresem spłaty od 5 do 10 lat (udzielone od
31.03.20015 do 03.11.2017 roku)

zmienne

6,10%

e) z okresem spłaty od 5 do 10 lat (udzielone od 03.11.2017
roku do 31.05.2020 roku)

zmienne

5,10%

f) z okresem spłaty od 10 do 20 lat (udzielone do
31.03.2015 roku)

zmienne

7,10%

g) z okresem spłaty od 10 do 20 lat (udzielone do
03.11.2017 roku)

zmienne

7,10%

h) z okresem spłaty od 10 do 20 lat (udzielone od
03.11.2017 roku do 31.05.2020 roku)

zmienne

5,60%

2

Kredyty prolongowane

3

Przeterminowane należności dla kredytów udzielonych,
odnowionych i prolongowanych od 18.01.2016 roku

o 1% wyżej
zmienne

11,20%*)

Maksymalne oprocentowanie kredytów nie może być wyższe niż 7,20%
w stosunku rocznym
Oprocentowanie należności przeterminowanych zgodnie z zapisami umów kredytowych
Przy zawieraniu aneksu dla kredytów udzielonych do 18.01.2016 roku – zmiana
oprocentowania dla należności przeterminowanych w wysokości dwukrotności odsetek
ustawowych Odsetki ustawowe są równe wysokości sumy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego (0,10p.p.) i 5,50 p.p. – Tabela 190

4

