Obowiązuje od 2017-09-14

Centrala: Belsk Duży ul. Nocznickiego 3 tel.(48) 6611211, 6611333, fax. 6611600; poniedziałek - piątek 800-1530
filia nr 1: Grójec ul. Sportowa 4 tel. (48) 6640229, 6640228, 6640227; poniedziałek - piątek 800-1600
filia: Grójec ul. Piłsudskiego 6B/1,2 tel.(48) 6640082, tel./fax.(48) 6640149; poniedziałek - piątek 800-1600
punkt obsługi kasowej: Grójec (w Urzędzie Skarbowym) ul. Piotra Skargi 35 tel./fax (48) 6640217;
poniedziałek - 800-1600; wtorek – piątek - 800-1530, w każdy ostatni dzień miesiąca 800-1430
OFERUJEMY
 Prowadzenie oszczędnościowych lokat terminowych oprocentowanych (wg zmiennej stopy proc.)
Termin
Oprocentowanie w zależności od wielkości lokaty (w tysiącach złotych)
L.p
< 100
≥ 100
1
2
3
4
5
6
7
8

7 dni
1 miesiąc
2 miesiące
3 miesiące
6 miesięcy
9 miesięcy
12 miesięcy
24 miesiące

0,25
0,65
0,80
0,85
1,20
1,35
1,60
1,95

0,40
0,80
0,95
1,05
1,40
1,65
1,80
2,00

 Prowadzenie oszczędnościowych lokat terminowych przez CUI (oproc. wg zmiennej stopy proc.)
Termin
Oprocentowanie w zależności od wielkości lokaty (w tysiącach złotych)
L.p
< 100
≥ 100
1
7 dni
0,35
0,50
2
1 miesiąc
0,75
0,90
3
2 miesiące
0,90
1,05
4
3 miesiące
0,95
1,15
Oprocentowanie w
I
II
III
IV
V
VI
VII
Śr.
Progresywna
miesiącach i średnie
lokata na okres
=1tys. < 100tys.
0,40% 0,60% 0,80% 1,10% 1,40% 1,80% 2,30% 1,20%
7 miesięcy
≥ 100tys.
0,60% 0,80% 1,00% 1,30% 1,60% 2,00% 2,50% 1,40%
 Prowadzenie książeczek oszczędnościowych a vista oprocentowanych 0,00%,
 Prowadzenie ROR, oprocentowanych 0,00%, z możliwością korzystania z kredytu odnawialnego w ramach tego
rachunku oraz korzystania z karty płatniczej oraz karty mobilnej w telefonie,
Nie pobieramy opłat: - za prowadzenie ROR dla emerytów i rencistów, osób pobierających zasiłki, osób pobierających
stypendia i rachunku bieżącego dla rolników, od wpłat na Urząd Skarbowy(PITy, Karta podatkowa), od wpłat
darowizn na cele charytatywne i wpłat na cele charytatywne.
 Prowadzenie rachunków rozliczeniowych podmiotów gospodarczych i rolników, oprocentowanych 0,00%, z
możliwością zaciągania kredytu odnawialnego w ramach tego rachunku oraz korzystania z karty płatniczej.
ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE W NASZYM BANKU SĄ OBJĘTE GWARANCJAMI
BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO (do równowartości w złotych 100 000 euro).

Za pośrednictwem bankowości internetowej CUI umożliwiamy (dla ROR - bez opłat; dla rach. bieżących rolników
–opłata 5 zł miesięcznie, dla firm – 20 zł miesięcznie) stały dostęp do informacji o rachunku, zakładanie lokat
terminowych, samodzielną realizację przelewów oraz doładowania telefonów komórkowych.

Przyjmujemy wszelkie wpłaty (ZUS, KRUS, telefon, światło, gaz, podatki, czynsz, itp.)
- opłata za wpłatę gotówkową (telefon, światło, gaz, KRUS) – 2,30 zł., ZUS - 3 zł.,
- opłata za inne wpłaty gotówkowe do 1000 zł. – 2,30 zł., powyżej 1000 zł. 0,5% wpłaty (do 50 zł.),
- opłaty za przelewy z ROR i rach. rolniczych: za telefon, światło i gaz – 2,30 zł., do ZUS- 3 zł.,
za pozostałe przelewy do kwoty 1000zł. – 2,30 zł., powyżej kwoty 1000 zł. – 3,80 zł.,
- przelewy z rachunków bieżących firm – 3 zł.,
- opłata za przelewy za pośrednictwem CUI – 0,80 zł. dla rach. ROR i bieżących rolników; 1,00 zł dla firm
- opłata za zlecenie stałe lub ustne zlecenie polecenie przelewu - wg taryfy opłat plus 1 zł.
- prowizja za przeliczenie i sortowanie gotówki przy wpłatach gotówkowych – 0,1% wpłacanej kwoty,
min. 2,00zł, max. 180,00zł na rachunki bieżące dla klientów instytucjonalnych (rolników) oraz 0,1 %
wpłacanej kwoty, min. 2,00zł, max. 200,00zł na rachunki bieżące dla klientów instytucjonalnych (firmy).
Wypłacamy: wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, zasiłki, stypendia itp. bez prowizji

Obowiązuje od 2017-09-14
OFERUJEMY:
 kredyty gotówkowe – WIBOR 12M + 7,50 p.p. marży Banku w skali rocznej,
 kredyty konsolidacyjne dla klientów indywidualnych oprocentowane – WIBOR 3M + 4,30 p.p. marży
Banku w skali rocznej,
 kredyty w ROR oprocentowane – WIBOR 12M + 7,50 p.p. marży Banku w skali rocznej,
 kredyty w rachunku bieżącym oprocentowane – WIBOR 3M +6,30 p.p. marży banku w skali rocznej nie
mniej niż 7,90% w skali rocznej),oprocentowanie niewykorzystanej kwoty kredytu – 2,00% w skali
rocznej,
 kredyty na działalność gospodarczą (inwestycyjne i obrotowe) oprocentowane – WIBOR 3M + 4,25 p.p.
marży banku w skali rocznej (nie mniej niż 5,80% w skali rocznej),
 kredyty mieszkaniowe oprocentowane – WIBOR 3M + 3,30 p.p. marży Banku w skali rocznej,
 kredyty konsolidacyjne dla klientów instytucjonalnych oprocentowane WIBOR 3M+4,30 p.p marży
banku w skali rocznej (nie mniej niż 5,90 % w skali rocznej),
 karty kredytowe dla klientów indywidualnych – WIBOR 12M + 7,50 p.p. marży banku,
 karty kredytowe dla klientów instytucjonalnych – WIBOR 3M + 7,50 p.p. marży banku,
 Obrotowe – na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej – do 7000 zł na 1 ha użytków rolnych,
okres kredytowania do 18 miesięcy, oprocentowane WIBOR 3M + 4,25 p.p. marży banku w skali rocznej
(nie mniej niż 5,80% w skali rocznej), prowizja 2%,
 Inwestycyjne - na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, oprocentowane – WIBOR 3M + 2,95
p.p. marży banku w skali rocznej ( nie mniej niż 4,50% w skali rocznej),
 Inwestycyjne (pomostowe) dla przedsiębiorców ubiegających się o pomoc finansową w ramach funduszy
strukturalnych: PROW 2014-2020 oprocentowane – WIBOR 3M + 5,30 p.p. marży banku w skali rocznej (nie
mniej niż 6,90% w skali rocznej),
 Inwestycyjne (pomostowe) dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą ubiegających się o pomoc
finansową w ramach funduszy strukturalnych: PROW 2014-2020 oprocentowane – WIBOR 3M+2,95 marży
banku w skali rocznej (nie mniej niż 4,50%)
 Obrotowe (wznowienie produkcji po klęsce) – oprocentowane – WIBOR 3M + 2,80 p.p. marży banku w skali
rocznej (nie mniej niż 4,40% w skali rocznej).
Bank stosuje następujące stawki WIBOR:
1) WIBOR 3M - obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań WIBOR z kwartału kalendarzowego
poprzedzającego kwartał naliczania odsetek,
2) WIBOR 12M obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku
poprzedzającego rok naliczania odsetek.

 PREFERENCYJNE(inwestycyjne i obrotowe z dopłatą ARiMR do oprocentowania
Symbol

Rodzaj kredytu

1

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych
udzielanych przez Banki
obowiązujące w okresie 01.07.2017r. – 30.09.2017r.
(wysokość WIBOR – 1,73%, wg stawki z dnia 31.05.2017r.)

RR

Kredyty na inwestycje w rolnictwie i w
3,0000 %
rybactwie śródlądowym
Z
Kredyty na zakup użytków rolnych
3,0000 %
PR
Kredyty na inwestycje w przetwórstwie
3,0000 %
produktów rolnych, ryb, skorupiaków i
mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
K01
Kredyty klęskowe inwestycyjne
3,0000 %
K02
Kredyty klęskowe obrotowe (ubezpieczeni)
2,1150 %
Kredyty klęskowe obrotowe (nieubezpieczeni)
3,1725 %
Czeki bez pokrycia i kredyty przeterminowane oprocentowane są 14%, w skali rocznej
Prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu z okresem spłaty:
do 6 miesięcy – 1 %, od 6 miesięcy do 1 roku - 2%, od 1 roku do 5 lat – 2,5%, powyżej 5 lat – 3%,
dla kredytu obrotowego na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej – 2%
dla kredytu obrotowego „wznowienie produkcji po klęsce” – 2%
dla kredytu inwestycyjnego na inwestycje w gospodarstwach rolnych (dla rolników) – 2%
dla kredytu inwestycyjnego pomostowego PROW 2014-2020 dla podmiotów prowadzących działalność
rolniczą – 2%

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Banku
1

- Oprocentowanie kredytów jest zmienne i jest uzależnione od stopy WIBOR. Oprocentowanie podane w tabeli wyliczono przy wielkości stopy 1,73.
- Oprocentowanie kredytów udzielonych do 31 grudnia 2014 r. wynika z zastosowania rozporządzeń Rady Ministrów obowiązujących w dniu ich udzielania.
- Za administrowanie kredytami preferencyjnymi Bank pobiera opłatę wg aktualnie obowiązującej w Banku „Taryfy prowizji i opłat” (rodzaj opłaty uzależniony jest od daty udzielenia
kredytu).
- wielkość akcji kredytowej banku zależy od limitów dopłat do oprocentowania z ARiMR oraz możliwości kredytowania w Banku

