Postanowienia ogólne
§1
1. Bank Spółdzielczy w Halinowie zwany dalej BS płaci odsetki od środków pieniężnych
gromadzonych na rachunkach w BS w złotych i walutach wymienialnych z wyjątkiem środków, o
których mowa w ust. 2 według stóp procentowych określonych w załączniku nr 1 i 2.
2. Środki w złotych i walutach wymienialnych wydzielone z prowadzonych rachunków na realizację
czeków rozrachunkowych, zleceń poleceń wypłaty za granicę z blokadą środków oraz zajęć
egzekucyjnych nie podlegają oprocentowaniu.
§2
1. Bank Spółdzielczy w Halinowie pobiera odsetki od kredytów i pożyczek hipotecznych według
stóp procentowych określonych w załączniku nr 3 i 4.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być podejmowane indywidualne decyzje dotyczące
wysokości oprocentowania kredytu lub pożyczki hipotecznej w zależności od:
1) stopnia ryzyka związanego z udzieleniem kredytu,
2) wysokości kredytu oraz okresu kredytowania,
3) wartości zabezpieczenia w stosunku do udzielonego kredytu,
4) posiadania w tutejszym Banku rachunku osobistego lub do działalności gospodarczej.
3. Decyzje kredytowe wynikające z transakcji zawieranych na warunkach odmiennych niż standardowe
polegające na ustaleniu oprocentowania w zakresie innym niż wskazany w załączniku nr 3 i 4 oraz o
przyjęciu innego okresu kredytowania podejmuje Zarząd Banku.
§3
1. Stopy procentowe od środków w złotych i walutach wymienialnych gromadzonych na rachunkach,
udzielanych kredytów i pożyczek hipotecznych o których mowa w § 1 i § 2 ustalone są w stosunku
rocznym i są stopami zmiennymi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Środki pieniężne w złotych zgromadzone na rachunkach „Lokata Dyskontowa”, „Lokata Constans”,
„Lokata Codzienna Plus” i „Lokata SGB” oprocentowane są według stałej stopy procentowej.
§4
1. Dopuszcza się możliwość przystąpienia do negocjacji stopy procentowej oraz terminu, na jaki
otwierane są rachunki lokat w kwocie od 100.000,00 zł, 10.000,00 EUR lub 10.000,00 USD.
2. W ekonomicznie uzasadnionych przypadkach upoważnia się Dyrektora Oddziału lub Kierownika Fili
do podwyższania oprocentowania depozytów w złotych zadeklarowanych na okres 3, 6, 9 i 12
miesięcy, w granicach od 0,10 do 0,20 pp. w stosunku do poziomu określonego w tabelach
oprocentowania depozytów przyjmowanych przez BS, wymienionych w załączniku nr 1 ust 1 pkt 10
oraz załączniku nr 2 ust 1 pkt 6.
3. Decyzje o podwyższeniu oprocentowania w zakresie innym niż wskazany w ust. 2 oraz ustalenia
innego terminu, na jaki otwierane są rachunki lokat podejmują Członkowie Zarządu Banku.
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§5
Naliczone za poszczególne miesiące odsetki od środków w złotych i walutach wymienialnych
gromadzone na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz
rachunkach bieżących i pomocniczych podlegają kapitalizacji na koniec każdego kwartału, z
zastrzeżeniem ust 2 i 3.
Naliczone za poszczególne miesiące odsetki od środków w złotych na rachunkach
oszczędnościowych „Unikonto Oszczędnościowe” podlegają kapitalizacji na koniec każdego
miesiąca.
Naliczone za poszczególne miesiące odsetki od środków w złotych na rachunkach
oszczędnościowych Indywidualne Konto Emerytalne podlegają kapitalizacji na koniec każdego roku
kalendarzowego.
Środki w złotych i walutach wymienialnych gromadzone na rachunkach terminowych lokat
oszczędnościowych i rachunkach lokat terminowych podlegają kapitalizacji po upływie okresu
umownego, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 7.

5. Odsetki należne od środków w złotych gromadzone na rachunkach „Lokaty Mieszek”, „Lokaty
Codziennej” i „Lokaty Codziennej Plus” naliczane są codziennie na koniec dnia.
6. Odsetki należne od środków w złotych gromadzone na rachunkach „Lokaty Rentierskie” naliczane są
w okresach miesięcznych.
7. Odsetki należne od środków w złotych gromadzone na rachunkach „Lokaty Dyskontowe” naliczane
są w pierwszym dniu rozpoczynającym każdy kolejny okres umowny.
§6
Od wkładów w złotych gromadzonych na książeczkach mieszkaniowych kapitalizację odsetek
przeprowadza się na koniec roku kalendarzowego.
§7
1. Minimalna wpłata na książeczkę oszczędnościową z wkładem płatnym na każde żądanie wynosi
5,00 zł. Każda następna wpłata może być wnoszona w dowolnej wysokości. Minimum wkładu
pozostającego na książeczce a’vista nie może być niższe niż 5,00 zł.
2. Minimalna wpłata na rachunek oszczędnościowy ‘Unikonto Oszczędnościowe” oraz rachunek
oszczędnościowy EFEKT wynosi 100,00 zł. Każda następna wpłata może być wnoszona w dowolnej
wysokości. Minimalne saldo pozostające na tych rachunkach nie może być niższe niż 100,00 zł.
3. Minimalna wpłata na rachunek oszczędnościowy „Indywidualne Konto Emerytalne” oraz rachunek
oszczędnościowy „Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego” wynosi 100,00 zł. Każda
następna wpłata może być wnoszona w wysokości nie niższej niż 100,00 zł.
4. Minimalna wpłata dla depozytu terminowego wynosi 500,00 zł, 500,00 EUR lub 500,00 USD z
zastrzeżeniem ust.5 i postanowień zawartych w odrębnych regulaminach.
5. Minimalna wpłata dla lokaty typu O/N wynosi 100 000,00 zł, 50 000,00 EUR lub 50 000,00 USD.
6. Środki w złotych i walutach wymienialnych gromadzone na rachunkach terminowych lokat
oszczędnościowych klientów indywidualnych i rachunkach lokat terminowych klientów
instytucjonalnych 7, 14 i 21 dniowe oraz 1 i 2 miesięczne podejmowane przed upływem terminu
umownego są nieoprocentowane, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w odrębnych
regulaminach.
7. Pozostałe rachunku lokat prowadzone w złotych i walutach wymienialnych podejmowane przed
końcem terminu umownego są oprocentowane w wysokości 1/2 stopy procentowej obowiązującej
w okresie utrzymywania środków jak dla:
1) oprocentowania rachunku oszczędnościowego a’vista, - w przypadku rachunków terminowych
lokat oszczędnościowych klientów indywidualnych,
2) oprocentowania rachunku bieżącego w danej walucie – w przypadku rachunków lokat
terminowych klientów instytucjonalnych.
§8
Zasady naliczania i pobierania odsetek od kredytów, pożyczek i środków na rachunkach bankowych
określają odrębne przepisy.

