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Dotyczy: zmiany oprocentowania  produktów bankowych  od 25.06.2020 r. 

 
             Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu informuje, że  podjął decyzję o obniżeniu wysokości 

oprocentowania produktów depozytowych  od 25.06.2020r. oraz produktów kredytowych od dnia 29.05.2020r.  

 

Decyzja ta została podjęta  na podstawie analizy kształtowania się czynników mających wpływ na wysokość 

oprocentowania depozytów i kredytów.  

W okresie od ostatniej zmiany oprocentowania  produktów depozytowych  w „Tabeli oprocentowania 

produktów bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu”, która miała 

miejsce 25.03.2020r  z mocą obowiązującą od 29.05.2020r  i zmiana  w dniu 17.04.2020r. z mocą obowiązującą 

od 22.06.2020r.nastąpiły   bardzo istotne  zmiany  dwóch  kluczowych czynników (każdy o co najmniej 0,1 

p.p).  które zdecydowały o konieczności wprowadzenia  zmian  tj.  

 obniżenie stawek stóp podstawowych Narodowego Banku Polskiego,  

 zmiany stawek WIBOR/WIBID,  

 

W dniu 28 maja  2020r. Rada Polityki Pieniężnej,  po raz kolejny po niespełna dwóch miesiącach od ostatniej 

zmiany ponownie obniżyła podstawowe stopy procentowe NBP, w tym:  

stopę redyskonta weksli o 0,44  p.p.,  

stopę referencyjną o 0,40 p.p   

stopę lombardową o 0,50 p.p   

 

W okresie od 18.03.2020r. do 28.05.2020r. obniżka podstawowych stóp procentowych NBP wyniosła łącznie: 

stopa redyskonta weksli o 1,64 p.p.,  

stopa referencyjna o 1,40 p.p   

stopa lombardowa o 2,0 p.p   

 

W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki uzasadniające zmiany „Tabeli oprocentowania produktów 

bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu”.     
               

 Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami zawartej umowy  oraz zapisami 

„Regulaminu rachunków bankowych i świadczenia usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku 

Spółdzielczym w Nowym Sączu” przysługuje Panu(i) prawo do niezaakceptowania tych zmian przed 

proponowaną datą ich wejścia w życie skutkujące likwidacją rachunku. 

             W przypadku,  nie zaakceptowania zmian,  ma Pan(i)  prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, informując o tym Bank w formie pisemnej. Wypowiedzenie umowy skutkuje jej 

rozwiązaniem z dniem, w którym Bank otrzymał wypowiedzenie umowy. Do dnia rozwiązania umowy 

obowiązuje dotychczasowa wysokość oprocentowania zmiennego.  

Nowa wysokość oprocentowania obowiązuje: 

1) w przypadku zmiennej stopy procentowej - od dnia zmiany oprocentowania, 

2) w przypadku stałej stopy procentowej - od pierwszego dnia nowego okresu umownego. 

 

Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 

 

Informacje o obowiązującym oprocentowaniu depozytów dostępne są we wszystkich placówkach Banku oraz na 

stronie internetowej www.bsnowysacz.pl.   

                                                                                                                   

 

  Z poważaniem 

 p.o Prezesa Zarządu  

Urszula Kurzeja   

http://www.bsnowysacz.pl/

