
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 132/2008 z 21.11.2008 wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 279/2018 z 27.09.2018 r. 

Jednolita treść wg stanu na 27.09.2018 roku.  

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW 

  Pozycja 
Rodzaj 

oprocentowania 
Obowiązująca stawka 

1. Kredyty na działalność gospodarczą: 

1) obrotowe 
  

 
a) w rachunku kredytowym Zmienne 8,50% 

 
b) w rachunku bieżącym Zmienne WIBOR 3M*plus stała marża banku 5,50p.p. 

2) Inwestycyjne z terminem spłaty: 
  

 
a) do 3 lat włącznie Zmienne 8,00% 

 
b) powyżej 3 lat Zmienne 8,30% 

3) 
Obrotowe i inwestycyjnedla strategicznych** 
klientów Banku ( decyzje indywidualne zgodnie z 
kompetencjami kredytowymi)  

Zmienne 
WIBOR 3M* plus stała marża banku od 2,00 p.p. 

do 5,50 p.p. 

*WIBOR 3M przyjmowany jest z drugiego dnia roboczego od końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu 
odsetkowego 
**strategiczni klienci Banku:1) posiadający w Banku rachunek bieżący z obrotami minimum 1.000.000,00 zł rocznie lub/i 
2) posiadający w Banku lokaty w kwotach minimum 500.000,00 zł przez okres co najmniej 6 miesięcy w roku (nie musi być 
ciągłości) lub/i 3) podmiot który: daje możliwość wzrostu sprzedaży, wpływa pozytywnie na wizerunek, odgrywa istotną rolę 
w działalności, charakteryzuje się wysoką rentownością dla Banku, przyczynia się do wejścia na nowe rynki. 

 2. Kredyty celowe na działalność rolniczą: 

1) obrotowe 
  

 
a) w rachunku kredytowym Zmienne 8,00% 

 
b) w rachunku bieżącym Zmienne WIBOR 3M *plus stała marża banku 5,50 p.p. 

2) inwestycyjne Zmienne 8,30 % 

3) Agrolinia Zmienne WIBOR 3M *plus stała marża banku 4,50p.p. 

4) Agro – Komfort BIS Stałe 7,00% 

5) 
Obrotowe i inwestycyjnedla strategicznych** 
klientów Banku ( decyzje indywidualne zgodnie z 
kompetencjami kredytowymi)  

Zmienne 
WIBOR 3M* plus stała marża banku od 2,00 p.p. 

do 5,50 p.p. 

*WIBOR 3M przyjmowany jest z drugiego dnia roboczego od końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu 
odsetkowego 
**strategiczni klienci Banku:1) posiadający w Banku rachunek bieżący z obrotami minimum 1.000.000,00 zł rocznie lub/i 
2) posiadający w Banku lokaty w kwotach minimum 500.000,00 zł przez okres co najmniej 6 miesięcy w roku (nie musi być 
ciągłości)lub/i 3) podmiot który: daje możliwość wzrostu sprzedaży, wpływa pozytywnie na wizerunek, odgrywa istotną rolę w 
działalności, charakteryzuje się wysoką rentownością dla Banku, przyczynia się do wejścia na nowe rynki. 

 3. Kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych 

 Zalecane, w zależności od terminu spłaty: Zmienne 
WIBOR 12M* plus stała marża banku od 3,00 p.p. 

do 7,97 p.p. 

1) 
Dla kredytów o wysokiej gwarancji spłaty ( np. 
dobre zabezpieczenie, gwarancja zatrudnienia, 
wysokość i gwarancja zarobków, itp.) 

Zmienne WIBOR 12M* plus stała marża banku 3,00 p.p. 

2) Do 6 miesięcy włącznie Zmienne WIBOR 12M* plus stała marża banku 6,25 p.p. 

3) Powyżej 6 m-cy do 12 m-cy włącznie Zmienne WIBOR 12M* plus stała marża banku 7,25 p.p. 

4) Powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie Zmienne WIBOR 12M* plus stała marża banku 7,97 p.p. 

5) Powyżej 24 m-cy Zmienne WIBOR 12M* plus stała marża banku 7,97 p.p. 

*Stopa WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV 
kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. 

 4. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie Zmienne WIBOR 3M* plus stała marża banku 7,94 p.p. 

*Stopa WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań 
w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. 

 5. Kredyty w ROR 

 
Obowiązuje od 05.03.2015 r. Zmienne WIBOR 12M* plus stała marża banku 7,97 p.p. 

*Stopa WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV 
kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. 
 
 



6. Kredyt płatniczy Zmienne 
Czterokrotność stopy procentowej kredytu 
lombardowego w NBP minus 0,50% 

7. Kredyty przeterminowane : 

1) Dla umów zawartych do 31.12.2015 r. Zmienne 
Czterokrotność stopy procentowej kredytu 

lombardowego w NBP, 

2) Dla umów zawartych od 01.01.2016 r. zmienne 
Dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za 

opóźnienie 

3) 

W indywidualnych przypadkach, dopuszcza się 
oprocentowanie zależne od czynników 
rynkowych zmieniane decyzjami Zarządu, które 
ustala się w wysokości 

Zmienne 10,00% 

8. Dyskonto weksli Zmienne 10,00% 

9. Kredyt termomodernizacyjny Zmienne 0,7 stopy redyskonta weksli NBP+7,00 p.p. 

10. Kredyty mieszkaniowe Zmienne WIBOR 3M* + stała marża 2,10 p.p. 

*Stopa WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań 
w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. 

11. Kredyt mieszkaniowy dla wspólnot 
mieszkaniowych 

Zmienne WIBOR 3M* + stała marża 5,50 p.p. 

* WIBOR 3M przyjmowany jest z drugiego dnia roboczego od końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu 
odsetkowego. 

12. Kredyt Unijny SGB Zmienne 
WIBOR 3M* + stała marża od 3,00 p.p. do 5,00 

p.p. 

*WIBOR 3M przyjmowany jest z drugiego dnia roboczego od końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu 
odsetkowego. 

13.Pożyczki hipoteczne Zmienne WIBOR 3M* plus stała marża banku 7,50 p.p.  

*Stopa WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań 
w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. 

14.Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR:   

1) Kredyty z linii RR, Z, PR Zmienne WIBOR 3M* + stała marża 2,50 p.p 

2) Kredyty z linii K01, K02, KSP Zmienne WIBOR 3M* + stała marża 3,50 p.p 

3) Kredyt z linii MRcsk Zmienne WIBOR 3M** + stała marża 4,00 p.p 

*WIBOR 3M, ogłaszana w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek. 
 
**WIBOR 3M przyjmowany jest z drugiego dnia roboczego od końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu 
odsetkowego. 

15. Karty kredytowe  

1) 

Oprocentowanie transakcji gotówkowych i 

bezgotówkowych dla umów zawartych od  

01.02.2016 r. 

Zmienne WIBOR 12M* + stała marża 8 p.p.  

1) 

Oprocentowanie transakcji gotówkowych i 

bezgotówkowych dla umów zawartych od  

05.03.2015 r. do 31.01.2016 r.. 

Zmienne WIBOR 12M* + stała marża 7,97 p.p. 

2) 

Oprocentowanie transakcji gotówkowych i 

bezgotówkowych dla umów zawartych od  

09.10.2014 r. do 04.03.2015 r. 

Zmienne WIBOR 12M* + stała marża 9,25 p.p. 

3) 

Oprocentowanie transakcji gotówkowych i 

bezgotówkowych dla umów zawartych od 

1.02.2014 roku do 08.10.2014 r. 

Zmienne WIBOR 12M* + stała marża 12,45 p.p. 

4)  

Oprocentowanie transakcji gotówkowych i 

bezgotówkowych dla umów zawartych do 

23.10.2013 roku 

Zmienne 
19,90% lecz nie więcej niż 4 x stopa kredytu 

lombardowego 

5) 

Oprocentowanie transakcji gotówkowych i 

bezgotówkowych dla umów zawartych od 

23.10.2013 do 31.01.2014 roku 

Zmienne WIBOR 12M* + stała marża 11,25 p.p. 

*Stopa WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV 

kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. 

 
   

 


