
OPROCENTOWANIE KREDYTÓW ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT

OPROCENTOWANIE

KREDYTY ROLNICZE

a) obrotowy w rachunku kredytowym:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) w linii kredytowej do 36 m-cy WIBOR 1M + marża

c)obrotowy w rachunku bieżącym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku rocznym

d) kredyt obrotowy „Urodzajny zbiór" WIBOR 1M + marża

e) inwestycyjny:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

f) hipoteczny WIBOR 3M + marża

f) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Obrotowy

a) obrotowy w rachunku kredytowym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) obrotowy w rachunku bieżącym (od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku 
rocznym)

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

c) odnawialny

do 12 miesięcy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 miesięcy WIBOR 1 M + marża

2. Inwestycyjny

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

b) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

c) inwestycyjny „Wspólny Remont" WIBOR 1M + marża

d) technologiczny WIBOR 1M + marża

e) hipoteczny WIBOR 3M + marża

KREDYTY  KONSUMENCKIE

Oprocentowanie Opłata przygotowawcza

Przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w
Kielcach:

do 24 m-cy 6,75 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,00 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,20 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,20 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,20 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,20 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. Kredyt w ROR 7,20 % 1,00%

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,20 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 7,20 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,20 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,50% nie mniej niż 400,00 zł

Brak kontynuacji ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w okresie kredytowania powoduje automatyczne podwyższenie 
oprocentowania o 0,25% od pierwszego dnia następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności polisy.

Bez ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,00 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,20 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,20 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,20 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,20 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,20 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. kredyt w ROR 7,20 % 1,00 %

KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Przy udzielaniu kredytów dla JST, oprocentowanie i prowizja każdorazowo ustalane są przez Zarząd Banku w zależności 
od następujących czynników: rachunek podstawowy JST jest prowadzony przez BS Kielce,okres kredytowania,kwota 
kredytu,zdolność kredytowa JST.W zależności od Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) oprocentowanie 
może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego może być powiązane ze 
stawkami WIBOR.

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,20 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,20 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 7,20 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do  48  m-cy 7,20 % 5,00%  nie  mniej  niż  50 ,00  zł
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5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,25% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,50% nie mniej niż 400,00 zł

7. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (do 255.550,00 zł):

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

KARTY KREDYTOWE OPROCENTOWANIE OD 18.03.2020 R

1. karta kredytowa dla osób fizycznych:

a) dla transakcji gotówkowych 7,20%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
7,20% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 7,20%  (od  dni a  przeniesienia  zadłużenia)

2. karta kredytowa VISA Business:

a) dla transakcji gotówkowych 7,20%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
7,20% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 7,20% (od  dnia  przeniesienia  zadłużenia)

8. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (powyżej 255.550,00 zł)

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50%

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75%
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OPROCENTOWANIE KREDYTÓW ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT

OPROCENTOWANIE

KREDYTY ROLNICZE

a) obrotowy w rachunku kredytowym:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) w linii kredytowej do 36 m-cy WIBOR 1M + marża

c)obrotowy w rachunku bieżącym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku rocznym

d) kredyt obrotowy „Urodzajny zbiór" WIBOR 1M + marża

e) inwestycyjny:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

f) hipoteczny WIBOR 3M + marża

f) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Obrotowy

a) obrotowy w rachunku kredytowym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) obrotowy w rachunku bieżącym (od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku 
rocznym)

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

c) odnawialny

do 12 miesięcy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 miesięcy WIBOR 1 M + marża

2. Inwestycyjny

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

b) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

c) inwestycyjny „Wspólny Remont" WIBOR 1M + marża

d) technologiczny WIBOR 1M + marża

e) hipoteczny WIBOR 3M + marża

KREDYTY  KONSUMENCKIE

Oprocentowanie Opłata przygotowawcza

Przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w
Kielcach:

do 24 m-cy 6,75 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,00 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,50 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,75 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. Kredyt w ROR 7,90 % 1,00%

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,25 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 7,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,75 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,50% nie mniej niż 400,00 zł

Brak kontynuacji ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w okresie kredytowania powoduje automatyczne podwyższenie 
oprocentowania o 0,25% od pierwszego dnia następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności polisy.

Bez ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,00 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,25 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,75 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 8,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. kredyt w ROR 8,00 % 1,00 %

KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Przy udzielaniu kredytów dla JST, oprocentowanie i prowizja każdorazowo ustalane są przez Zarząd Banku w zależności 
od następujących czynników: rachunek podstawowy JST jest prowadzony przez BS Kielce,okres kredytowania,kwota 
kredytu,zdolność kredytowa JST.W zależności od Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) oprocentowanie 
może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego może być powiązane ze 
stawkami WIBOR.

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,25 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 7,75 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do  48  m-cy 8,00 % 5,00%  nie  mniej  niż  50 ,00  zł
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5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,25% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,50% nie mniej niż 400,00 zł

7. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (do 255.550,00 zł):

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

KARTY KREDYTOWE OPROCENTOWANIE OD 18.03.2020 R

1. karta kredytowa dla osób fizycznych:

a) dla transakcji gotówkowych 8,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
8,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 8,00%  (od  dni a  przeniesienia  zadłużenia)

2. karta kredytowa VISA Business:

a) dla transakcji gotówkowych 8,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
8,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 8,00% (od  dnia  przeniesienia  zadłużenia)

8. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (powyżej 255.550,00 zł)

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50%

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75%
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OPROCENTOWANIE KREDYTÓW ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT

OPROCENTOWANIE

KREDYTY ROLNICZE

a) obrotowy w rachunku kredytowym:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) w linii kredytowej do 36 m-cy WIBOR 1M + marża

c)obrotowy w rachunku bieżącym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku rocznym

d) kredyt obrotowy „Urodzajny zbiór" WIBOR 1M + marża

e) inwestycyjny:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

f) hipoteczny WIBOR 3M + marża

f) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Obrotowy

a) obrotowy w rachunku kredytowym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) obrotowy w rachunku bieżącym (od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku 
rocznym)

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

c) odnawialny

do 12 miesięcy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 miesięcy WIBOR 1 M + marża

2. Inwestycyjny

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

b) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

c) inwestycyjny „Wspólny Remont" WIBOR 1M + marża

d) technologiczny WIBOR 1M + marża

e) hipoteczny WIBOR 3M + marża

KREDYTY  KONSUMENCKIE

Oprocentowanie Opłata przygotowawcza

Przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w
Kielcach:

do 24 m-cy 6,75 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,00 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,50 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,75 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. Kredyt w ROR 8,90 % 1,00%

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,25 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 7,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,75 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,50% nie mniej niż 400,00 zł

Brak kontynuacji ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w okresie kredytowania powoduje automatyczne podwyższenie 
oprocentowania o 0,25% od pierwszego dnia następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności polisy.

Bez ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,00 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,25 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,75 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 8,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. kredyt w ROR 9,00 % 1,00 %

KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Przy udzielaniu kredytów dla JST, oprocentowanie i prowizja każdorazowo ustalane są przez Zarząd Banku w zależności 
od następujących czynników: rachunek podstawowy JST jest prowadzony przez BS Kielce,okres kredytowania,kwota 
kredytu,zdolność kredytowa JST.W zależności od Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) oprocentowanie 
może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego może być powiązane ze 
stawkami WIBOR.

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,25 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 7,75 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do  48  m-cy 8,00 % 5,00%  nie  mniej  niż  50 ,00  zł
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5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,25% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,50% nie mniej niż 400,00 zł

7. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (do 255.550,00 zł):

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

KARTY KREDYTOWE OPROCENTOWANIE OD 18.03.2020 R

1. karta kredytowa dla osób fizycznych:

a) dla transakcji gotówkowych 9,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
9,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 9,00%  (od  dni a  przeniesienia  zadłużenia)

2. karta kredytowa VISA Business:

a) dla transakcji gotówkowych 9,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
9,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 9,00% (od  dnia  przeniesienia  zadłużenia)

8. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (powyżej 255.550,00 zł)

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50%

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75%
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OPROCENTOWANIE KREDYTÓW ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT

OPROCENTOWANIE

KREDYTY ROLNICZE

a) obrotowy w rachunku kredytowym:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) w linii kredytowej do 36 m-cy WIBOR 1M + marża

c)obrotowy w rachunku bieżącym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku rocznym

d) kredyt obrotowy „Urodzajny zbiór" WIBOR 1M + marża

e) inwestycyjny:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

f) hipoteczny WIBOR 3M + marża

f) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Obrotowy

a) obrotowy w rachunku kredytowym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) obrotowy w rachunku bieżącym (od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku 
rocznym)

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

c) odnawialny

do 12 miesięcy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 miesięcy WIBOR 1 M + marża

2. Inwestycyjny

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

b) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

c) inwestycyjny „Wspólny Remont" WIBOR 1M + marża

d) technologiczny WIBOR 1M + marża

e) hipoteczny WIBOR 3M + marża

KREDYTY  KONSUMENCKIE

Oprocentowanie Opłata przygotowawcza

Przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w
Kielcach:

do 24 m-cy 6,75 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,00 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,50 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,75 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. Kredyt w ROR 9,75 % 1,00%

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,25 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 7,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,75 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,50% nie mniej niż 400,00 zł

Brak kontynuacji ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w okresie kredytowania powoduje automatyczne podwyższenie 
oprocentowania o 0,25% od pierwszego dnia następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności polisy.

Bez ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,00 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,25 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,75 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 8,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. kredyt w ROR 10,00 % 1,00 %

KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Przy udzielaniu kredytów dla JST, oprocentowanie i prowizja każdorazowo ustalane są przez Zarząd Banku w zależności 
od następujących czynników: rachunek podstawowy JST jest prowadzony przez BS Kielce,okres kredytowania,kwota 
kredytu,zdolność kredytowa JST.W zależności od Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) oprocentowanie 
może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego może być powiązane ze 
stawkami WIBOR.

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,25 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 7,75 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do  48  m-cy 8,00 % 5,00%  nie  mniej  niż  50 ,00  zł
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5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,25% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,50% nie mniej niż 400,00 zł

7. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (do 255.550,00 zł):

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

KARTY KREDYTOWE OPROCENTOWANIE OD 05.03.2015 R

1. karta kredytowa dla osób fizycznych:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00%  (od  dni a  przeniesienia  zadłużenia)

2. karta kredytowa VISA Business:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00% (od  dnia  przeniesienia  zadłużenia)

8. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (powyżej 255.550,00 zł)

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50%

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75%
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OPROCENTOWANIE KREDYTÓW ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT

OPROCENTOWANIE

KREDYTY ROLNICZE

a) obrotowy w rachunku kredytowym:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) w linii kredytowej do 36 m-cy WIBOR 1M + marża

c)obrotowy w rachunku bieżącym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku rocznym

d) kredyt obrotowy „Urodzajny zbiór" WIBOR 1M + marża

e) inwestycyjny:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

f) hipoteczny WIBOR 3M + marża

f) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

g) kredyt fabryczny Ursus WIBOR 3M + marża

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Obrotowy

a) obrotowy w rachunku kredytowym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) obrotowy w rachunku bieżącym (od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku 
rocznym)

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

c) odnawialny

do 12 miesięcy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 miesięcy WIBOR 1 M + marża

2. Inwestycyjny

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

b) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

c) inwestycyjny „Wspólny Remont" WIBOR 1M + marża

d) technologiczny WIBOR 1M + marża

e) hipoteczny WIBOR 3M + marża

KREDYTY  KONSUMENCKIE

Oprocentowanie Opłata przygotowawcza

Przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w
Kielcach:

do 24 m-cy 6,75 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,00 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,50 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,75 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. Kredyt w ROR 9,75 % 1,00%

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,25 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 7,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,75 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,50% nie mniej niż 400,00 zł

Brak kontynuacji ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w okresie kredytowania powoduje automatyczne podwyższenie 
oprocentowania o 0,25% od pierwszego dnia następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności polisy.

Bez ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,00 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,25 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,75 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 8,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. kredyt w ROR 10,00 % 1,00 %

KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Przy udzielaniu kredytów dla JST, oprocentowanie i prowizja każdorazowo ustalane są przez Zarząd Banku w zależności 
od następujących czynników: rachunek podstawowy JST jest prowadzony przez BS Kielce,okres kredytowania,kwota 
kredytu,zdolność kredytowa JST.W zależności od Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) oprocentowanie 
może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego może być powiązane ze 
stawkami WIBOR.

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,25 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 7,75 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do  48  m-cy 8,00 % 5,00%  nie  mniej  niż  50 ,00  zł
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5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,25% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,50% nie mniej niż 400,00 zł

7. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (do 255.550,00 zł):

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

KARTY KREDYTOWE OPROCENTOWANIE OD 05.03.2015 R

1. karta kredytowa dla osób fizycznych:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00%  (od  dni a  przeniesienia  zadłużenia)

2. karta kredytowa VISA Business:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00% (od  dnia  przeniesienia  zadłużenia)

8. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (powyżej 255.550,00 zł)

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50%

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75%

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KIELCACH UDZIELONYCH OD DNIA  22.10.2018 R. DO DNIA 20.02.2019 R



OPROCENTOWANIE KREDYTÓW ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT

OPROCENTOWANIE

KREDYTY ROLNICZE

a) obrotowy w rachunku kredytowym:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) w linii kredytowej do 36 m-cy WIBOR 1M + marża

c)obrotowy w rachunku bieżącym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku rocznym

d) kredyt obrotowy „Urodzajny zbiór" WIBOR 1M + marża

e) inwestycyjny:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

f) hipoteczny WIBOR 3M + marża

f) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

g) kredyt fabryczny Ursus WIBOR 3M + marża

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Obrotowy

a) obrotowy w rachunku kredytowym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) obrotowy w rachunku bieżącym (od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku 
rocznym)

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

c) odnawialny

do 12 miesięcy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 miesięcy WIBOR 1 M + marża

2. Inwestycyjny

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

b) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

c) inwestycyjny „Wspólny Remont" WIBOR 1M + marża

d) technologiczny WIBOR 1M + marża

e) hipoteczny WIBOR 3M + marża

KREDYTY  KONSUMENCKIE

Oprocentowanie Opłata przygotowawcza

Przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w
Kielcach:

do 24 m-cy 6,75 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,00 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,50 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,75 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. Kredyt w ROR 9,75 % 1,00%

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,25 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 7,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,75 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,50% nie mniej niż 400,00 zł

Brak kontynuacji ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w okresie kredytowania powoduje automatyczne podwyższenie 
oprocentowania o 0,25% od pierwszego dnia następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności polisy.

Bez ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,00 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,25 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 7,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,75 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 8,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. kredyt w ROR 10,00 % 1,00 %

USŁUGI FAKTORINGOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Oprocentowanie w stosunku rocznym (WIBOR 1M + marża) uzależnia się od ilości dni cyklu rozliczeniowego (od 14 dni 
do 90 dni), prowizja w wysokości 0,50 % od wartości faktury.

KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Przy udzielaniu kredytów dla JST, oprocentowanie i prowizja każdorazowo ustalane są przez Zarząd Banku w zależności 
od następujących czynników: rachunek podstawowy JST jest prowadzony przez BS Kielce,okres kredytowania,kwota 
kredytu,zdolność kredytowa JST.W zależności od Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) oprocentowanie 
może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego może być powiązane ze 
stawkami WIBOR.

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 7,25 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 7,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 7,75 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do  48  m-cy 8,00 % 5,00%  nie  mniej  niż  50 ,00  zł

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KIELCACH UDZIELONYCH OD DNIA 11.06.2018 R. DO DNIA 21.10.2018 R.



5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,25% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,50% nie mniej niż 400,00 zł

7. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (do 255.550,00 zł):

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

KARTY KREDYTOWE OPROCENTOWANIE OD 05.03.2015 R

1. karta kredytowa dla osób fizycznych:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00%  (od  dni a  przeniesienia  zadłużenia)

2. karta kredytowa VISA Business:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00% (od  dnia  przeniesienia  zadłużenia)

8. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (powyżej 255.550,00 zł)

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50%

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75%

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KIELCACH UDZIELONYCH OD DNIA 11.06.2018 R. DO DNIA 21.10.2018 R.



OPROCENTOWANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KIELCACH UDZIELONYCH OD DNIA 24.04.2018 R. DO DNIA 10.06.2018 R.

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT

OPROCENTOWANIE

KREDYTY ROLNICZE

a) obrotowy w rachunku kredytowym:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) w linii kredytowej do 36 m-cy WIBOR 1M + marża

c)obrotowy w rachunku bieżącym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku rocznym

d) kredyt obrotowy „Urodzajny zbiór" WIBOR 1M + marża

e) inwestycyjny:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

f) hipoteczny WIBOR 3M + marża

f) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

g) kredyt fabryczny Ursus WIBOR 3M + marża

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Obrotowy

a) obrotowy w rachunku kredytowym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) obrotowy w rachunku bieżącym (od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku 
rocznym)

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

c) odnawialny

do 12 miesięcy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 miesięcy WIBOR 1 M + marża

2. Inwestycyjny

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

b) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

c) inwestycyjny „Wspólny Remont" WIBOR 1M + marża

d) technologiczny WIBOR 1M + marża

e) hipoteczny WIBOR 3M + marża

KREDYTY  KONSUMENCKIE

Oprocentowanie Opłata przygotowawcza

Przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w
Kielcach:

do 24 m-cy 8,75 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,00 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 9,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,50 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 9,75 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. Kredyt w ROR 9,75 % 1,00%

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,25 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 9,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,75 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 2,50% nie mniej niż 400,00 zł

Brak kontynuacji ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w okresie kredytowania powoduje automatyczne podwyższenie 
oprocentowania o 0,25% od pierwszego dnia następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności polisy.

Bez ubezpieczenia na życie kredytobiorcy:

1. kredyt gotówkowy dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,00 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,25 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 9,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. kredyt gotówkowy dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,75 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 10,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. kredyt w ROR 10,00 % 1,00 %

USŁUGI FAKTORINGOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Oprocentowanie w stosunku rocznym (WIBOR 1M + marża) uzależnia się od ilości dni cyklu rozliczeniowego (od 14 dni 
do 90 dni), prowizja w wysokości 0,50 % od wartości faktury.

KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Przy udzielaniu kredytów dla JST, oprocentowanie i prowizja każdorazowo ustalane są przez Zarząd Banku w zależności 
od następujących czynników: rachunek podstawowy JST jest prowadzony przez BS Kielce,okres kredytowania,kwota 
kredytu,zdolność kredytowa JST.W zależności od Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) oprocentowanie 
może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego może być powiązane ze 
stawkami WIBOR.

4. Kredyt okazjonalny (świąteczny, wakacyjny, szkolny, zimowy):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,25 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 9,75 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do  48  m-cy 10,00 % 5,00%  nie  mniej  niż  50 ,00  zł



5. Konsumencki kredyt hipoteczny - kredyt mieszkaniowy: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,25% nie mniej niż 50,00 zł

6. Konsumencki kredyt hipoteczny -  Uniwersalny kredyt hipoteczny: 

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach minimum od 12 miesięcy:

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,00% nie mniej niż 400,00 zł

b) dla pozostałych osób

od 1 roku do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,50% nie mniej niż 400,00 zł

7. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (do 255.550,00 zł):

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

KARTY KREDYTOWE OPROCENTOWANIE OD 05.03.2015 R

1. karta kredytowa dla osób fizycznych:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00%  (od  dni a  przeniesienia  zadłużenia)

2. karta kredytowa VISA Business:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00% (od  dnia  przeniesienia  zadłużenia)

8. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (powyżej 255.550,00 zł)

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50%

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75%

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KIELCACH UDZIELONYCH OD DNIA 24.04.2018 R. DO DNIA 10.06.2018 R.



OPROCENTOWANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT

OPROCENTOWANIE

KREDYTY ROLNICZE

a) obrotowy w rachunku kredytowym:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) w linii kredytowej do 36 m-cy WIBOR 1M + marża

c)obrotowy w rachunku bieżącym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku rocznym

d)kredyt obrotowy „Urodzajny zbiór" przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie ubezpieczenia na życie dla osób 
posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

oprocentowanie WIBOR 1M + marża

e) inwestycyjny:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

f) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

g) kredyt fabryczny Ursus WIBOR 3M + marża

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Obrotowy

a) obrotowy w rachunku kredytowym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) obrotowy w rachunku bieżącym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

c) odnawialny

do 12 miesięcy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 miesięcy WIBOR 1 M + marża

od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku rocznym

2. Inwestycyjny

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

b) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

c) inwestycyjny „Wspólny Remont"

dla posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach lub nowo otwieranych 
(do 10 lat)

WIBOR 1M + marża

dla pozostałych (do 10 lat) WIBOR 1M + marża

d) technologiczny 

dla posiadających rachunek WIBOR 1M + marża

dla nieposiadających rachunku WIBOR 1M + marża

USŁUGI FAKTORINGOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Oprocentowanie w stosunku rocznym uzależnia się od ilości dni cyklu rozliczeniowego (od 14 dni do 90 dni)
prowizja w wysokości 0,50 % od wartości faktury.

KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Przy udzielaniu kredytów dla JST, oprocentowanie i prowizja każdorazowo ustalane są przez Zarząd Banku w zależności od 
następujących czynników: rachunek podstawowy JST jest prowadzony przez BS Kielce,okres kredytowania,kwota 
kredytu,zdolność kredytowa JST.W zależności od Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) oprocentowanie 
może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego może być powiązane ze stawkami 
WIBOR.

KREDYTY I POŻYCZKI KONSUMENCKIE

Oprocentowanie Opłata przygotowawcza

przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie ubezpieczenia na życie:

1. pożyczka gotówkowa dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w
Kielcach:

do 24 m-cy 8,75 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,00 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 9,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. pożyczka gotówkowa dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,25 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,50 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 9,75 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. pożyczka w ROR 9,75 % 1,00%

4. pożyczka okazjonalna (świąteczna, wakacyjna, szkolna, zimowa):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,25 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 9,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,75 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

5. kredyt mieszkaniowy (kredyt hipoteczny):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3 M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

Brak kontynuacji ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w okresie kredytowania powoduje automatyczne podwyższenie 
oprocentowania o 0,25% od pierwszego dnia następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności polisy.

w pozostałych przypadkach bez ubezpieczenia na życie:

1. pożyczka gotówkowa dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,00 % 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,25 % 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 9,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. pożyczka gotówkowa dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,50 % 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,75 % 2,50% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 10,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. pożyczka w ROR 10,00 % 1,00 %

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW, POŻYCZEK I USŁUG FAKTORINGOWYCH ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI 
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5. kredyt mieszkaniowy (kredyt hipoteczny):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,25% nie mniej niż 50,00 zł

6. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (do 255.550,00 zł):

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

7. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (powyżej 255.550,00 zł)

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50%

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75%

KARTY KREDYTOWE OPROCENTOWANIE OD 05.03.2015 R

1. karta kredytowa dla osób fizycznych:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00%  (od  dni a  przeniesienia  zadłużenia)

2. karta kredytowa VISA Business:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00% (od  dnia  przeniesienia  zadłużenia)

4. pożyczka okazjonalna (świąteczna, wakacyjna, szkolna, zimowa):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,25 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 9,75 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do  48  m-cy 10,00 % 5,00%  nie  mniej  niż  50 ,00  zł

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW, POŻYCZEK I USŁUG FAKTORINGOWYCH ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI 
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OPROCENTOWANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT

OPROCENTOWANIE

KREDYTY ROLNICZE

a) obrotowy w rachunku kredytowym:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) w linii kredytowej do 36 m-cy WIBOR 1M + marża

c)obrotowy w rachunku bieżącym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku rocznym

d)kredyt obrotowy „Urodzajny zbiór" przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie ubezpieczenia na życie dla osób 
posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

oprocentowanie WIBOR 1M + marża

e) inwestycyjny:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

f) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

g) kredyt fabryczny Ursus WIBOR 3M + marża

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Obrotowy

a) obrotowy w rachunku kredytowym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) obrotowy w rachunku bieżącym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

c) odnawialny

do 12 miesięcy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 miesięcy WIBOR 1 M + marża

od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku rocznym

2. Inwestycyjny

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

b) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

c) inwestycyjny „Wspólny Remont"

dla posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach lub nowo otwieranych 
(do 10 lat) WIBOR 1M + marża

dla pozostałych (do 10 lat) WIBOR 1M + marża

NA BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE (powyżej 255.550,00 zł)

- przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie ubezpieczenia na życie:

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża

b) dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR  3M  +  marża

od 5 lat do 10 lat WIBOR  3M  +  marża

powyżej 10 lat WIBOR  3M  +  marża

- w pozostałych przypadkach bez ubezpieczenia na życie:

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR  3M  +  marża

od 5 lat do 10 lat WIBOR  3M  +  marża

powyżej 10 lat WIBOR  3M  +  marża

b) dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża

Kredyty pomostowe na sfinansowanie inwestycji z Funduszy Europejskich lub z Programów Wspólnotowych 

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą WIBOR 1M + MARŻA

Dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą WIBOR 1M + MARŻA
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Oprocentowanie w stosunku rocznym uzależnia się od ilości dni cyklu rozliczeniowego (od 14 dni do 90 dni)
prowizja w wysokości 0,50 % od wartości faktury.

KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Przy udzielaniu kredytów dla JST, oprocentowanie i prowizja każdorazowo ustalane są przez Zarząd Banku w zależności od 
następujących czynników: rachunek podstawowy JST jest prowadzony przez BS Kielce,okres kredytowania,kwota 
kredytu,zdolność kredytowa JST.W zależności od Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) oprocentowanie 
może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego może być powiązane ze stawkami 
WIBOR.

KREDYTY I POŻYCZKI KONSUMENCKIE

Oprocentowanie Opłata przygotowawcza

przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie ubezpieczenia na życie:

1. pożyczka gotówkowa dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w
Kielcach:

do 24 m-cy 8,75 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,00 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 9,25 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. pożyczka gotówkowa dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,25 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,50 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 9,75 % 6,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. pożyczka w ROR 9,75 % 1,00%

4. pożyczka okazjonalna (świąteczna, wakacyjna, szkolna, zimowa):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,00 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,25 % 7,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 9,50 % 6,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,75 % 8,00% nie mniej niż 50,00 zł

5. kredyt mieszkaniowy (do 255.550,00 zł):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3 M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

Brak kontynuacji ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w okresie kredytowania powoduje automatyczne podwyższenie 
oprocentowania o 0,25% od pierwszego dnia następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności polisy.

w pozostałych przypadkach bez ubezpieczenia na życie:

1. pożyczka gotówkowa dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,00 % 3,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,25 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 9,50 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

2. pożyczka gotówkowa dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,50 % 4,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,75 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 72 m-cy 10,00 % 6,00% nie mniej niż 50,00 zł

3. pożyczka w ROR 10,00 % 1,00 %
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5. kredyt mieszkaniowy (do 255.550,00 zł):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 2,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 2,25% nie mniej niż 50,00 zł

6. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (do 255.550,00 zł):

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25% nie mniej niż 50,00 zł

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75% nie mniej niż 50,00 zł

7. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (powyżej 255.550,00 zł)

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,00%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,50%

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,25%

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża 1,75%

KARTY KREDYTOWE OPROCENTOWANIE OD 05.03.2015 R

1. karta kredytowa dla osób fizycznych:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00%  (od  dni a  przeniesienia  zadłużenia)

2. karta kredytowa VISA Business:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00% (od  dnia  przeniesienia  zadłużenia)

4. pożyczka okazjonalna (świąteczna, wakacyjna, szkolna, zimowa):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 9,25 % 5,00% nie mniej niż 50,00 zł

do 48 m-cy 9,50 % 7,00% nie mniej niż 50,00 zł

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 9,75 % 6,00% nie mniej niż 50,00 zł

do  48  m-cy 10,00 % 8,00%  nie  mniej  niż  50 ,00  zł
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OPROCENTOWANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI I OPŁAT

OPROCENTOWANIE

KREDYTY ROLNICZE

a) obrotowy w rachunku kredytowym:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) w linii kredytowej do 36 m-cy WIBOR 1M + marża

c) w linii kredytowej Świętokrzyska Wołowina

dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w 
Kielcach: WIBOR 1M + marża

dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach: WIBOR 1M + marża

d)obrotowy w rachunku bieżącym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku rocznym

e)kredyt obrotowy „Urodzajny zbiór" przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie ubezpieczenia na życie dla osób 
posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

oprocentowanie WIBOR 1M + marża

f) inwestycyjny:

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

g) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Obrotowy

a) obrotowy w rachunku kredytowym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

b) obrotowy w rachunku bieżącym

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża

od niewykorzystanej kwoty kredytu Bank pobiera prowizję 1,20% w stosunku rocznym

2. Inwestycyjny

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża

do 24 m-cy WIBOR 1M + marża

powyżej 24 m-cy WIBOR 1M + marża

b) inwestycyjny pomostowy WIBOR 1M + marża

c)  inwestycyjny  dla  stomatologów WIBOR 1M + marża

d) inwestycyjny „Wspólny Remont"

dla posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach lub nowo otwieranych 
(do 10 lat) WIBOR 1M + marża

dla pozostałych (do 10 lat) WIBOR 1M + marża

NA BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE (powyżej 255.550,00 zł)

- przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie ubezpieczenia na życie:

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża

b) dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR  3M  +  marża

od 5 lat do 10 lat WIBOR  3M  +  marża

powyżej 10 lat WIBOR  3M  +  marża

- w pozostałych przypadkach bez ubezpieczenia na życie:

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR  3M  +  marża

od 5 lat do 10 lat WIBOR  3M  +  marża

powyżej 10 lat WIBOR  3M  +  marża

b) dla osób nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża
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Oprocentowanie w stosunku rocznym uzależnia się od ilości dni cyklu rozliczeniowego (od 14 dni do 90 dni)
prowizja w wysokości 0,50 % od wartości faktury.

KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Przy udzielaniu kredytów dla JST, oprocentowanie i prowizja każdorazowo ustalane są przez Zarząd Banku w zależności od 
następujących czynników: rachunek podstawowy JST jest prowadzony przez BS Kielce,okres kredytowania,kwota 
kredytu,zdolność kredytowa JST.W zależności od Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) oprocentowanie 
może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego może być powiązane ze stawkami 
WIBOR.

KREDYTY I POŻYCZKI KONSUMENCKIE

Oprocentowanie

przy dodatkowym zabezpieczeniu w formie ubezpieczenia na życie:

1. pożyczka gotówkowa dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w
Kielcach:

do 24 m-cy 10,00%

do 48 m-cy 10,00%

do 72 m-cy 10,00%

2. pożyczka gotówkowa dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 10,00%

do 48 m-cy 10,00%

do 72 m-cy 10,00%

3. pożyczka w ROR 10,00%

4. pożyczka okazjonalna (świąteczna, wakacyjna, szkolna, zimowa):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 10,00%

do 48 m-cy 10,00%

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 10,00%

do 48 m-cy 10,00%

5. kredyt mieszkaniowy (do 255.550,00 zł):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża

Brak kontynuacji ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w okresie kredytowania powoduje automatyczne podwyższenie 
oprocentowania o 0,25% od pierwszego dnia następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności polisy.

w pozostałych przypadkach bez ubezpieczenia na życie:

1. pożyczka gotówkowa dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 10,00 %

do 48 m-cy 10,00 %

do 72 m-cy 10,00 %

2. pożyczka gotówkowa dla osób nieposiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 10,00 %

do 48 m-cy 10,00 %

do 72 m-cy 10,00 %

3. pożyczka w ROR 10,00 %

4. pożyczka okazjonalna (świąteczna, wakacyjna, szkolna, zimowa):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 24 m-cy 10,00 %

do 48 m-cy 10,00 %

b) dla pozostałych osób

do 24 m-cy 10,00 %

do  48  m-cy 10,00 %
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5. kredyt mieszkaniowy (do 255.550,00 zł):

a) dla osób posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

do 5 lat WIBOR 3M + marża

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża

b) dla pozostałych osób

do 5 lat WIBOR 3M + marża

od 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża

powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża

6. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (do 255.550,00 zł):

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża

7. kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych (powyżej 255.550,00 zł)

a) posiadających rachunek lub otwierających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach:

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża

b) dla pozostałych

od 15 lat do 20 lat WIBOR 3M + marża

powyżej 20 lat WIBOR 3M + marża

KARTY KREDYTOWE OPROCENTOWANIE

1. karta kredytowa dla osób fizycznych:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00%  (od  dni a  przeniesienia  zadłużenia)

2. karta kredytowa VISA Business:

a) dla transakcji gotówkowych 10,00%  (od  dnia  powstania  zadłużenia)

b) dla transakcji bezgotówkowych
10,00% (od pozostałego zadłużenia po dniu 
wskazanym jako termin spłaty minimalnej kwoty 
podanej w zestawieniu operacji)

c) dla spłat zadłużenia w innym Banku 10,00% (od  dnia  przeniesienia  zadłużenia)

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH ORAZ WIELKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KIELCACH
I/ Oprocentowanie kredytów preferencyjnych (z dopłatą do oprocentowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

na dzień 05.06.2017 r.

Kredyt

na  realizację  inwestycji  w  rolnictwie  i  rybactwie  śródlądowym  (RR)
WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.

na  zakup  użytków  rolnych  (Z) WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.

WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.

klęskowy  inwestycyjny  (K01, DK 01)
WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.

klęskowy  obrotowy  (K02,DK02)
WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.

Opłaty i prowizje kredytów preferencyjnych (z dopłatą do oprocentowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

Prowizja

1,85 %

na zakup użytków rolnych (Z) 1,85%

na  realizację  inwestycji  w  rolnictwie  i  rybactwie  śródlądowym  (RR)

1,85%

1,85%

2,00 %

II/ Oprocentowanie kredytów na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników (z częściową spłatą kapitału przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 
MRcsk)

Dla Kredytobiorców posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach (również przy nowo otwieranych rachunkach)

WIBOR 3M + marża 3,00 p.p.

Dla Kredytobiorców nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach
WIBOR 3M + marża 4,00 p.p.

Opłaty i prowizje kredytów na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników ( z częściową spłatą kapitału przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - MRcsk)

Prowizja

Dla Kredytobiorców posiadających rachunek w Banku Spółdzielczym w Kielcach (również przy nowo otwieranych rachunkach) 1,85%

Dla Kredytobiorców nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym w Kielcach 1,85%

na  realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (PR)

klęskowy  inwestycyjny  (K01,DK01)

klęskowy  obrotowy  (K02,DK02)

kredyt na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych (ZC)

na  realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (PR)

kredyt na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych (ZC) WIBOR 3M + marża 1,70 p.p.

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW, POŻYCZEK I USŁUG FAKTORINGOWYCH ORAZ WIELKOŚCI PROWIZJI 
I OPŁATY PRZYGOTOWAWCZEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KIELCACH UDZIELONYCH D0 DNIA 03.03.2015 R. 


