
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu w sprawie obowiązującego w Banku oprocentowaniakredytówzmieniony Uchwałą 
Zarządu nr 527/2022 z 30.12.2022r. 

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW 
Dział I. 

Kredyty dla klientów instytucjonalnych 

  Pozycja Rodzaj 
oprocentowania Obowiązująca stawka 

Rozdział 1. Kredyty na działalność gospodarczą: 

1) Kredyt obrotowy Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 4,25 p.p. 

2) Kredyt w rachunku bieżącym Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 4,25 p.p. 

3) Kredyt inwestycyjny:   

 a) z terminem spłaty do 36 miesięcy włącznie Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku3,00 p.p. 

 b) z terminem spłaty powyżej 36 miesięcy  Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku3,50 p.p. 

4) Kredyt inwestycyjny dla firm leasingowych Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 3,50 p.p. 

5) Kredyt hipoteczny Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 4,50 p.p. 

6) Kredyt rewolwingowy Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 4,00 p.p 

7) Kredyt technologiczny Zmienne WIBOR 3M1+ stała marża banku 3,50 p.p. 

8) Kredyt Unijny SGB Zmienne WIBOR 3M1+ stała marża banku od2,50p.p. do4,00 
p.p. 

9) 
dla strategicznych2 klientów Banku (decyzje 
indywidualne zgodnie z kompetencjami 
kredytowymi)  

Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku od 1,00 p.p. 

1WIBOR 3M, ustalana jest jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania 
odsetek. 
2strategiczni 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) Kredyt obrotowy Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 4,25 p.p. 

2) Kredyt w rachunku bieżącym Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 4,25 p.p. 

3) Kredyt inwestycyjny Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 3,50 p.p. 

4) Kredyt hipoteczny Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 4,50 p.p. 

5) Kredyt w rachunku bieżącym SGB Agro Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 4,00 p.p. 

6) Kredyt obrotowy SGB Agro Stałe 9,90% 

7) Kredyt na zakup ziemi SGB Agro Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 3,00 p.p. 

8) Kredyt rewolwingowy Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 4,00 p.p 

9) Kredyt Unijny SGB Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku od 2,50p.p. 
do4,00 p.p. 

10) Kredyt technologiczny  Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku3,50 p.p. 

11) 
dla strategicznych2klientów Banku (decyzje 
indywidualne zgodnie z kompetencjami 
kredytowymi)  

Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku od 1,00 p.p.  

1WIBOR 3M, ustalana jest jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania 
odsetek. 
2strategiczni 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 dla wspólnot mieszkaniowych Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 3,50 p.p. 

1WIBOR 3M, ustalana jest jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania 
odsetek. 

 

 



 

Rozdział 4.Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR: 

1) linia RR, Z, PR Zmienne WIBOR 3M1+ stała marża banku 2,50 p.p 

2) linia K01, K02 Zmienne WIBOR 3M1 + stała marża banku 3,50 p.p 

3) linia MRcsk Zmienne WIBOR 3M2 + stała marża banku 4,00 p.p 
1WIBOR 3M ustalana jest jako ogłaszane kwotowanie z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału poprzedzającego 
kwartał naliczania odsetek. 
2 WIBOR 3M, ustalana jest jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania 
odsetek. 

 
Dział II. 

Kredyty dla klientów indywidualnych 

 Pozycja Rodzaj 
oprocentowania Obowiązująca stawka 

Rozdział 1. Kredytyipożyczki konsumpcyjne: 

1) Kredyt gotówkowy:   

 

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

Zmienne WIBOR 12M1 + stała marża banku 3,50 p.p.  

 b) Do 6 miesięcy włącznie Zmienne WIBOR 12M1 + stała marża banku 6,70 p.p. 

 
c) Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy 

włącznie Zmienne WIBOR 12M1 + stała marża banku 7,50 p.p. 

 
d) Powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 

włącznie Zmienne WIBOR 12M1 + stała marża banku 7,85p.p. 
 

 e) Powyżej 24 miesięcy Zmienne WIBOR 12M1 + stała marża banku 7,85p.p. 

2) Kredyt EKO! Zmienne WIBOR 12M1 + stała marża banku 4,00 p.p. 

3) Kredyt odnawialny w ROR Zmienne WIBOR 12M1 + stała marża banku 7,85p.p. 

4) Kredyt w ramach karty kredytowej Zmienne WIBOR 12M1 + stała marża banku 9,25 p.p. 

5) Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony 
hipotecznie   

 a) forma oprocentowania: zmienna stopa 
procentowa 3 Zmienne 

 
WIBOR 3M2 + stała marża banku 5,50 p.p. 

 

 b) forma oprocentowania: okresowo stała 
stopa procentowa 4 Stałe/Zmienne 

Stałe: 12,90% 

Zmienne:WIBOR 3M2 + stała marża banku 5,50 p.p. 
 

6) Pożyczka hipoteczna   

 a) forma oprocentowania: zmienna stopa 
procentowa 3 Zmienne 

 
WIBOR 3M2 + stała marża banku 5,50 p.p. 

 

 b) forma oprocentowania: okresowo stała 
stopa procentowa 4 Stałe/Zmienne 

Stałe: 12,90% 

Zmienne:WIBOR 3M2 + stała marża banku 5,50 p.p. 
 

1 WIBOR 12M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania;oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem1 
lutego kolejnego roku kalendarzowego. 
2 WIBOR 3M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania; zmieniona stawka bazowa obowiązuje od 
pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. 
3Kredyt/pożyczka oprocentowany/a jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży 
Banku. 

4Kredyt/pożyczka oprocentowany/a jest przez 60 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy (okres stałego oprocentowania) wg 
stałej stopy procentowej (okresowo stała stopa procentowa). Po zakończeniu okresu stałego  oprocentowania kredyt/pożyczka 
oprocentowany/a jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, obliczonej jako suma stawki bazowej i marży 
Banku. 
W przypadku kredytów/pożyczek przyzawieraniu aneksów dotyczących zmiany stopy procentowej ze zmiennej na okresowo stałą 
stopę procentową obowiązuje stałe oprocentowanie wskazane w tabeli przez pierwsze 60 miesięcy od dnia podpisania aneksu, a po 
zakończeniu okresu stałego oprocentowania spłacany kredyt/pożyczka oprocentowany jest wg zmiennej stopy oprocentowania 
ustalonej w Umowie. 

 

 
 



 
 
 
Rozdział 2. Kredyt mieszkaniowy: 

 a) forma oprocentowania: zmienna stopa 
procentowa 1 Zmienne WIBOR 3M2 + stała marża banku 1,95 p.p. 

 b) forma oprocentowania: okresowo stała 
stopa procentowa 3 Stałe/Zmienne 

Stałe: 9,50% 

Zmienne:WIBOR 3M2 + stała marża banku 1,95 p.p. 

1 Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku. 

2WIBOR 3M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania; zmieniona stawka bazowa obowiązuje od 
pierwszego dnia kwartału kalendarzowego.  
3 Kredyt oprocentowany jest przez 60 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy (okres stałego oprocentowania) wg stałej stopy 
procentowej (okresowo stała stopa procentowa). Po zakończeniu okresu stałego  oprocentowania kredyt oprocentowany jest w 
stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, obliczonej jako suma stawki bazowej i marży Banku. 
W przypadku kredytów przy zawieraniu aneksów dotyczących zmiany stopy procentowej ze zmiennej na okresowo stałą stopę 
procentową obowiązuje stałe oprocentowanie wskazane w tabeli przez pierwsze 60 miesięcy od dnia podpisania aneksu, a po 
zakończeniu okresu stałego  oprocentowania spłacany kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy oprocentowania ustalonej w 
Umowie. 

 
Dział III. 

Pozostałe zasady dotyczące oprocentowania 

 Pozycja 
Rodzaj 

oprocentowania 
Obowiązująca stawka 

Rozdział 1. Należności przeterminowane 

1) Należności przeterminowane dla umów zawartych 
od 01.01.2016 r.1 

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 

1 dotyczy również  umów o kredyt odnawialny w ROR i Rachunku bieżącym 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. 

 


