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KLIENCI INDYWIDUALNI 

Tab. 1  Kredyty konsumenckie  

Lp.       Rodzaj kredytu                                             Oprocentowanie w stosunku rocznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.                                                                                            stałe7                               zmienne                                                                                             

1.   Kredyt w ROR                                                                                                                                                                   

- od 12 miesięcy do  60 miesięcy                              9,99%                                      - 

2.   Kredyt konsumencki 

      - do 84 miesięcy                                                          9,99 %                                     - 

 

3. Kredyt „CZYSTE POWIETRZE”    - WIBOR 12M4+ marża 3,00 p.p12  

 

4.   Kredyty gotówkowe konsumenckie - sezonowe i okolicznościowe udzielane są według      

odrębnie podejmowanych przez Zarząd Uchwał. 

 

Tab. 2  Kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne 

Lp.        Rodzaj kredytu                                           Oprocentowanie  w stosunku  rocznym 

                                                                                         stałe7                                zmienne 

1.  Kredyt mieszkaniowy                                               -             WIBOR 3M13+ marża 1,80 p.p13 

2.  Pożyczka hipoteczna                                                 -             WIBOR 3M13+ marża 4,00 p.p13 

 

Tab. 3  Karty kredytowe  
______________________________________________________________________________ 
Lp.       Rodzaj kredytu                                             Oprocentowanie w stosunku  rocznym 

                                                                                         stałe7                                 zmienne 

1.   Karty kredytowe Visa i MasterCard                      -              WIBOR 12M4+ marża 9,25 p.p12  

      (dla klientów indywidualnych) 

 

KLIENCI  INSTYTUCJONALNI 

 

Tab. 4  Kredyty na działalność gospodarczą  

Lp.       Rodzaj kredytu                                           Oprocentowanie w stosunku rocznym            

                                                                                                    stałe7                        zmienne 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym                             -      WIBOR 3M5+ marża 5,50 p.p12 

2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym                       -      WIBOR 3M5+ marża 5,00 p.p12    

3. Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym                 -      WIBOR 3M1+ marża 3,50 p.p12 

4. Kredyt unijny SGB                                                                    -      WIBOR 3M5+ marża 5,50 p.p12 

5. Kredyt hipoteczny w rachunku kredytowym -     WIBOR 3M1+ marża 4,20 p.p12        
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Tab. 5  Kredyty na działalność rolniczą 

_____________________________________________________________________________ 

Lp.       Rodzaj kredytu                                          Oprocentowanie w stosunku rocznym            

                                                                                                 stałe7                        zmienne 

1.Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym                         -  WIBOR 3M5+ marża 5,50 p.p12 

2.Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym                   -  WIBOR 3M5+ marża 5,00 p.p12   

3.Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym             -  WIBOR 3M1+ marża 3,50 p.p12           

4.Kredyt unijny SGB                                                                -  WIBOR 3M5+ marża 5,50 p.p12                                                                                                    

5.Kredyt na zakup gruntów rolnych                                    -  WIBOR 3M1+ marża 2,25 p.p12        

6. Kredyt hipoteczny w rachunku kredytowym                -   WIBOR 3M1+ marża 4,20 p.p12        

7.Kredyt obrotowy „Dobry Plon”  

   - do 12 miesięcy                                                              7,70 %                          - 

   - do 24 miesięcy                                                              8,30 %                          - 

                            

Tab. 6  Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR 
____________________________________________________________________________ 
Lp.       Rodzaj kredytu                                             Oprocentowanie w stosunku rocznym            

          stałe 7                        zmienne 

1. Kredyt preferencyjny inwestycyjny                                                                                                                          

z dopłatą do oprocentowania                                        -          WIBOR 3M10+ marża 2,5 p.p12  

2. Kredyt preferencyjny klęskowy obrotowy i inwestycyjny  

       z dopłatą do oprocentowania                                      -          WIBOR 3M10+ marża 3,5 p.p12  

3. Kredyt preferencyjny obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej  

       z dopłatą do oprocentowania (KSP)                            -          WIBOR 3M10+ marża 3,5 p.p12  

                                                                                                 

Tab. 7  Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych 
____________________________________________________________________________ 
Lp.       Rodzaj kredytu                                             Oprocentowanie w stosunku rocznym            

 stałe 7                        zmienne 

1.Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych - WIBOR 3M5+ marża 3,50 p.p12 

 

                                                                   POZOSTAŁE 

Tab. 8   Zadłużenie przeterminowane 
____________________________________________________________________________ 
Lp.       Rodzaj                                                              Oprocentowanie w stosunku rocznym       

                                                                                                                    zmienne 

1. Należności wymagalne                               -              (stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p.) x 211                                                                                                                                                             
( odsetki karne  dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych od 1.01.2016r.oraz dla czeków bez pokrycia )                                                     

2. Należności wymagalne                               -              4 x stopa lombardowa NBP 2                                                                                                                                                            
( odsetki karne  dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych do 31.12.2015r. oraz dla czeków bez pokrycia )                                                     
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JEDNOSTKI  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO 

Oprocentowanie kredytów dla JST ustalane jest według odrębnie podejmowanych uchwał przez 

Zarząd Banku. 

______________________________________________________________________________ 

Oprocentowanie kredytów, pożyczek i kart liczone jest w stosunku rocznym. 
         
        Podstawowe stopy procentowe NBP  obowiązujące od dnia 07.04.2022 r.: 

 
Stopa redyskonta weksli NBP    –   4,55 %  
Stopa lombardowa NBP              –   5,00 % 
Stopa referencyjna NBP              –   4,50 %  
 
1) WIBOR 3M obliczany z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna 
pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmiana 
oprocentowania następuje w okresach kwartalnych odpowiadających kwartałom kalendarzowym. 
 
2) Czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego w NBP;  zmiana stopy kredytu 
lombardowego NBP obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwały Rady Polityki Pieniężnej, jednak 
nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. 
Wysokość odsetek równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. 
 
3) Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości oprocentowania redyskonta 
weksli z dniem wprowadzenia zmiany w NBP. 
 
4) WIBOR 12M obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek zmieniane 
od 1 lutego każdego roku. 
 
5) WIBOR 3M/WIBOR 1M  obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  jako średnia 
arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek. 
Zmiana oprocentowania następuje z dniem pierwszego każdego miesiąca w oparciu o stawkę 
bazową WIBOR. 
 
6) WIBOR 3M obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. 
 
7) Oprocentowanie stałe ustalone decyzją Zarządu Banku.                                              
(Oprocentowanie nie może przekroczyć wysokości maksymalnych odsetek umownych tj. 
dwukrotności wysokości odsetek ustawowych  w stosunku rocznym; wysokość odsetek 
ustawowych równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra 
Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej 
„Monitor Polski).                                                                                                                       
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8) WIBOR 3M obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna 
wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek. 
 
9) Oprocentowanie zmienne ustalone decyzją Zarządu Banku.                                                 
(Oprocentowanie nie może przekroczyć wysokości maksymalnych odsetek umownych tj. 
dwukrotności wysokości odsetek ustawowych  w stosunku rocznym; wysokość odsetek 
ustawowych równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra 
Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej 
„Monitor Polski). 
 
10) WIBOR 3M ogłoszony w ostatnim  dniu roboczym drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego 
kwartał  naliczania odsetek obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowiązuje 
przez okres następnego kwartału.                                                                                                                                                                                                                                 
   
11) Dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym; wysokość 
odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest 
ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski; 
 
12) Oprocentowanie nie może przekroczyć wysokości maksymalnych odsetek umownych tj. 
dwukrotności wysokości odsetek ustawowych  w stosunku rocznym; wysokość odsetek 
ustawowych równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra 
Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”.  
 
13) WIBOR 3M określony na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona 
stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. 
 

 


