
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu w sprawie obowiązującego w Banku oprocentowania kredytów zmieniony Uchwałą 

Zarządu nr 152/2021 z 29.04.2021 r. 

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW 

  Pozycja 
Rodzaj 

oprocentowania 
Obowiązująca stawka 

Rozdział 1. Kredyty na działalność gospodarczą: 

1) obrotowy 
  

 
a) w rachunku kredytowym Zmienne WIBOR 3M*+ stała marża banku 6,90 p.p. 

 
b) w rachunku bieżącym Zmienne WIBOR 3M* + stała marża banku 6,93 p.p. 

2) inwestycyjny z terminem spłaty: 
  

 
a) do 36 miesięcy włącznie Zmienne WIBOR 3M*+ stała marża banku 6,50 p.p. 

 
b) powyżej 36 miesięcy  Zmienne WIBOR 3M*+ stała marża banku 6,70 p.p. 

3) hipoteczny Zmienne WIBOR 3M*+ stała marża banku 6,93 p.p. 

4) rewolwingowy1 Zmienne WIBOR 3M*+ stała marża banku 6,93 p.p 

5) płatniczy Zmienne WIBOR 3M*+ stała marża banku 6,93 p.p. 

6) kredyt technologiczny z premią BGK Zmienne WIBOR 3M*+ stała marża banku 6,50 p.p. 

7) 
dla strategicznych** klientów Banku (decyzje 
indywidualne zgodnie z kompetencjami 
kredytowymi)  

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

*WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań 
miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca. 

**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. 

Rozdział 2. Kredyty na działalność rolniczą: 

1) obrotowy 
  

 
a) w rachunku kredytowym Zmienne WIBOR 3M* + stała marża banku 6,90 p.p. 

 
b) w rachunku bieżącym Zmienne WIBOR 3M* + stała marża banku 6,93 p.p. 

2) inwestycyjny Zmienne WIBOR 3M* + stała marża banku 6,70 p.p. 

3) hipoteczny Zmienne WIBOR 3M*+ stała marża banku 6,93 p.p. 

4) Agrolinia2 Zmienne WIBOR 3M* + stała marża banku 6,00 p.p. 

5) Agro – Komfort BIS3 Stałe 7,00% 

6) na zakup ziemi SGB Agro4 Zmienne WIBOR 3M* + stała marża banku 4,80 p.p. 

7)  rewolwingowy5 Zmienne WIBOR 3M*+ stała marża banku 6,93 p.p 

8) płatniczy Zmienne WIBOR 3M*+ stała marża banku 6,93 p.p. 

9) 
dla strategicznych** klientów Banku (decyzje 
indywidualne zgodnie z kompetencjami 
kredytowymi)  

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

*WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań 
miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca. 
 
**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. 

Rozdział 3. Kredyt Unijny SGB Zmienne 
WIBOR 3M* + stała marża banku od 4,00 p.p. do 

6,00 p.p. 

*WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań 
miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca. 

                                                           
1 Dotyczy Oddziałów: Santok, Skwierzyna, Gorzów Wielkopolski, do czasu wprowadzenia do oferty we wszystkich Oddziałach Banku. 
2 Dotyczy Oddziałów: Międzyrzecz, Trzciel, Zbąszynek, Przytoczna, Bledzew, do czasu wprowadzenia do oferty we wszystkich Oddziałach 
Banku. 
3 Dotyczy Oddziałów: Międzyrzecz, Trzciel, Zbąszynek, Przytoczna, Bledzew, do czasu wprowadzenia do oferty we wszystkich Oddziałach 
Banku. 
4 Dotyczy Oddziałów: Międzyrzecz, Trzciel, Zbąszynek, Przytoczna, Bledzew, do czasu wprowadzenia do oferty we wszystkich Oddziałach. 

Banku 
5 Dotyczy Oddziałów: Santok, Skwierzyna, Gorzów Wielkopolski, do czasu wprowadzenia do oferty we wszystkich Oddziałach Banku. 



Rozdział 4. Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR:  

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

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

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

*WIBOR 3M, ogłaszana w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek, 
obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowiązuje przez okres następnego kwartału. 

**WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań 
miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca. 

Rozdział 5. Kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych  

1) Kredyty gotówkowe:   

 

a) O wysokiej gwarancji spłaty (np. dobre 
zabezpieczenie, gwarancja zatrudnienia, 
wysokość i gwarancja zarobków, itp.) 

Zmienne WIBOR 12M* + stała marża banku 4,60 p.p.  

 
b) Do 6 miesięcy włącznie Zmienne WIBOR 12M* + stała marża banku 6,90 p.p. 

 
c) Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie Zmienne WIBOR 12M* + stała marża banku 6,95 p.p. 

 
d) Powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 

włącznie 
Zmienne 

WIBOR 12M* + stała marża banku 6,95 p.p. 
 

 
e) Powyżej 24 miesięcy Zmienne WIBOR 12M* + stała marża banku 6,95 p.p. 

2) Kredyt gotówkowy Kredyt EKO! Zmienne WIBOR 12M* + stała marża banku 5,12 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; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem 1 lutego 
kolejnego roku kalendarzowego. 

Rozdział 6. Kredyt odnawialny w ROR Zmienne WIBOR 12M* + stała marża banku 6,95 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; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem 1 lutego 
kolejnego roku kalendarzowego. 

Rozdział 7. Kredyt w ramach karty 
kredytowej 

Zmienne WIBOR 12M* + stała marża banku 6,95 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; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem 1 lutego 

kolejnego roku kalendarzowego. 

Rozdział 8. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony 
hipotecznie 

Zmienne WIBOR 3M* + stała marża banku 6,95 p.p. 

*Stopa WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale 
kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek; zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału 
kalendarzowego. 

Rozdział 9. Kredyty mieszkaniowe Zmienne WIBOR 3M* + stała marża banku 2,95 p.p. 

*Stopa WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale 
kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek; zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału 
kalendarzowego.  

Rozdział 10. Pożyczka hipoteczna Zmienne WIBOR 3M* + stała marża banku 6,95 p.p.  

*Stopa WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale 
kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek; zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału 
kalendarzowego. 

Rozdział 11. Kredyt mieszkaniowy dla wspólnot 
mieszkaniowych 

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

* WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań 
miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca. 

Rozdział 12. Należności przeterminowane 

1) 

Należności przeterminowane dla umów zawartych 

od 01.01.2016 r. (dotyczy również  umów o kredyt 

odnawialny w ROR  zawartych do 31.12.2015 r. 

podlegających odnowieniu na podstawie aneksów 

oraz umów zawartych do 31.12.2015 r. o udzielenie 

limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej, 

podlegających aneksowaniu ze względu na zmianę 

kwoty limitu) 

Zmienne 
dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za 

opóźnienie 

2) Należności przeterminowane dla umów zawartych 

przed 1 stycznia 2016 roku 
Zmienne czterokrotność wysokości stopy kredytu 

lombardowego NBP 

 


