
Załącznik  nr  4 do Instrukcji Oprocentowania środków pieniężnych i kredytów  

 

zmiana: Uchwała nr 106/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie z dnia 17 lipca 2017 roku 
 

Tabela Oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Tarczynie 

Klientom Indywidualnym  

obowiązująca od 22.07.2017 roku 
(w stosunku rocznym) 

TAB. 1 Kredyty konsumenckie 

Lp. 

 

Rodzaj kredytu 

                                 

oprocentowanie stałe 

1. Kredyt konsumencki odnawialny dla Posiadaczy rachunku ROR  8,00%   

2. Kredyt  konsumencki gotówkowy 5,60% 

2.1 „SPEŁNIAMY MARZENIA” 5,90% 

3. Kredyt konsumencki członkowski  6,50% 

4.  Kredyt konsumencki na zakup pojazdu 5,50% 

 

 

TAB. 2  Kredyt mieszkaniowy ¹ ²  

I. Oprocentowanie podstawowe 

Lp. 
Wartość udziału własnego Kredytobiorcy  

w kosztach realizacji przedsięwzięcia stanowi: 
oprocentowanie zmienne  

1. od 20% do 30%   
WIBOR 3M + marża 2,95 p.p. 

 

2. powyżej 30% do 50%  
WIBOR 3M + marża 2,79 p.p. 

 

3. powyżej 50%   
WIBOR 3M + marża 2,59 p.p.  

 

 

II. Oprocentowanie promocyjne, obowiązujące do dnia 31 grudnia 2017 roku 

  w przypadku spełnienia następujących warunków: 
 Złożenia wniosku kredytowego do dnia 31 grudnia 2017 roku; 

 Posiadanie konta osobistego w Banku z miesięcznymi wpływami w wysokości nie mniejszej niż rata kredytu. 

Lp. 
Wartość udziału własnego  

Kredytobiorcy w kosztach realizacji przedsięwzięcia stanowi: 
oprocentowanie zmienne  

1. minimum 20%    WIBOR 3M + marża 1,50 p.p. 

¹ Do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem 

hipoteki, podwyższa się oprocentowanie o 0,9 p.p. 

² Do czasu, gdy saldo zadłużenia stanie się niższe lub równe 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu, oprocentowanie 

kredytu  zostaje podwyższone o 1p.p. 

 

 

TAB. 3 Kredyt hipoteczny na dowolny cel ¹   

Rodzaj kredytu 

 

oprocentowanie  zmienne 

  

Kredyt hipoteczny na dowolny cel WIBOR 1M+ marża 4 p.p. 

¹ Do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki z prawomocnym wpisem 

hipoteki, podwyższa się oprocentowanie o 0,9 p.p. 

 

 

TAB. 4 Kredyt konsolidacyjny ¹ 

Rodzaj kredytu 

 
oprocentowanie  

Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipoteką ¹  zmienne: WIBOR 3M + marża 5 p.p. 

¹ Do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem 

hipoteki, podwyższa się oprocentowanie o 0,9 p.p. 

 

 



TAB. 5 Karty kredytowe w złotych 

Lp. Rodzaj karty oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa VISA  dwukrotność odsetek ustawowych  
 
/odsetki ustawowe są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku 

Polskiego i 3,5 punktów procentowych – zgodnie z art. 359 §2 Kodeksu 
cywilnego/ 

 

 

TAB. 6 Inne 

Lp.  oprocentowanie zmienne 

1. Zadłużenie przeterminowane dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie 
 

/odsetki  ustawowe za opóźnienie są równe sumie stopy referencyjnej 

Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych – zgodnie z art. 

481 §2 Kodeksu cywilnego/ 

 

 

 


