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1.Oprocentowanie kredytów dla JST ustalane jest  odrębnie na podstawie decyzji Zarządu Banku6.   
2. Oprocentowanie kredytów udzielanych w konsorcjum  ustalane jest  na podstawie decyzji Zarządu 
Banku   w oparciu o stawkę bazową WIBOR i marżę banku na indywidualnych warunkach.   

Tab. 1  Kredyty konsumenckie 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie w stosunku rocznym 

stałe zmienne w oparciu o stawkę bazową oprocentowanie 
łączne  

1. Kredyt konsumpcyjny 
/konsumencki/  

 - do 12 miesięcy 8,70% 5 -------------- ---------------- 

 - powyżej 12 do 24 miesięcy 9,30% 5 -------------- ---------------- 

 - powyżej 24 do 120 miesięcy 
udzielany od 01.01.2022r.  

------------------ WIBOR 12M11)+ marża 5,85p.p - 9,25p.p6 9,50 % -12,90% 

2. Kredyt odnawialny w ROR   

 - do 60 miesięcy udzielany od 
01.01.2022r.  

---------- WIBOR 12M11)+ marża 2,65p.p 6 6,30%  

3. Kredyt gotówkowy  PRESTIŻ  
 

- powyżej do 24  miesięcy 5,99%5 -------------- 
------------ 

4. Kredyt gotówkowy na zakup 
samochodu  

 - do 120 miesięcy udzielany od 
01.01.2022r.  

---------------- WIBOR12M11)+  marża 3,80p.p.- 5,75p.p6 7,45 %  -  9,40%  

5. Kredyt konsolidacyjny  
 

 

 
- do 360 miesięcy -------------- WIBOR3M2, 10)+marża 6,20 p.p.6 

13,22%2) 
13,25%10) 

6. Debet dopuszczalny w ROR 
-------------- WIBOR3M2, 10)+marża 7,75 p.p.6 

14,77%2) 

14,80%10) 

7. Kredyt gotówkowy „Kredyt 
EKO!” 

   

 
- od 12 miesięcy do 84 miesięcy ----- WIBOR 3M2, 10)+ marża 2,24 p.p.6 

9,26%2)       

9,29%10) 

8. Promocyjny kredyt 
gotówkowy  „ Weź kredyt 
na wszystko o czym 
marzysz” 

 

 - do 12 miesięcy  2,00%5 ----------------------------- ----------- 

 - powyżej 12 miesięcy                                
do 48 miesięcy  

----------- WIBOR 12M11)+ marża 4,25p.p6 7,90% 

9.  Kredyt gotówkowy 
„KREDYT 
JUBILEUSZOWY                        
60- LECIA BANKU” 

----- WIBOR 12M11)+ marża 3,31p.p6 6,96% 

 - 24 miesięcy     
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Tab. 2  Kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne 

 

Lp. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie w stosunku rocznym 

stałe zmienne w oparciu o stawkę bazową Oprocentowanie 
łączne 

1. Kredyt mieszkaniowy  

 - do 360 miesięcy ze zmienną 
stopą procentową  

 
-------------- WIBOR 3M2,10)+ marża 1,46 p.p.- 1,86 p.p.6 8,64 % - 9,04% 

 - do 360 miesięcy ze stało- 
zmienną stopą procentową 
„Moje Mieszkanie” 

9,58%12 WIBOR 3M2,10)+ marża 1,46 p.p.- 1,86 p.p.6 8,64 % - 9,04% 

2. Pożyczka hipoteczna/kredyt 
konsumpcyjny zabezpieczony 
hipoteką/ kredyt 
konsolidacyjny zabezpieczony 
hipotecznie – zmienna stopa 
procentowa 
 

-------------- WIBOR 3M2,10)+ marża 3,83 p.p.-4,13 p.p.6 11,01%  11,31% 

 Pożyczka hipoteczna/kredyt 
konsumpcyjny zabezpieczony 
hipoteką/ kredyt 
konsolidacyjny zabezpieczony 
hipotecznie – stało zmienna 
stopa procentowa 
 

12,09%13 WIBOR 3M2,10)+ marża 3,83 p.p.-4,13 p.p.6 11,01%  11,31% 

 
Tab. 3  Karty kredytowe   

Lp. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie w stosunku rocznym 

stałe zmienne w oparciu o stawkę bazową Oprocentowanie 
łączne 

1. Karty kredytowe Visa i 
MasterCard 

 

 - dla umów zawartych do 
05.03.2013r. 

-------------- 4 x stopa kredytu lombardowego 23,00% 

 - dla umów od 06.03.2013r.- 
08.10.2014r 

-------------- 
WIBOR12M1,11)+ marża 14,95p.p.6 

 
17,50% 

 
- dla umów od 05.03.2015r. -------------- 

 
WIBOR12M1,11)+ marża 7,97 p.p.6  

 
17,50% 

 
- dla umów od 01.02.2016r. -------------- 

 
WIBOR12M1, 11)+ marża8,00p.p.6 

 

17,50% 
 

 - dla umów od 04.11.2021r. -------------- WIBOR12M1,11)+ marża 9,25 p.p.6 

 
17,50% 

 - dla umów od 09.12.2021r.  -------------- WIBOR12M1, 11)+ marża10,25 p.p.6 

 
17,50% 
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KLIENCI  INSTYTUCJONALNI 

Tab. 4  Kredyty na działalność gospodarczą 

L.p
. 

Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie w stosunku rocznym 

stałe zmienne w oparciu o stawkę bazową Oprocentowanie 
łączne  

1. Kredyt obrotowy w 
rachunku bieżącym 

 

 - do 12  miesięcy -------------- WIBOR3M4+marża 2,50p.p.-4,70 p.p.6 9,93% - 12,13% 

 - powyżej 12 do 36 miesięcy 
 

-------------- WIBOR3M4+ marża 2,60p.p.-4,90 p.p.6 10,03% - 12,33% 

2. Podręczny kredyt obrotowy 
w rachunku bieżącym 

 

 - do 36  miesięcy -------------- WIBOR 3M4+marża 2,40 p.p.-4,73p.p.6 9,83% - 12,16% 

3. Kredyt obrotowy w 
rachunku kredytowym 

 

 
- do 12  miesięcy -------------- WIBOR3M4+marża 2,50p.p.-4,70 p.p.6 9,93% - 12,13% 

 
- powyżej 12 miesięcy -------------- WIBOR3M4+marża 2,60p.p.-4,90 p.p.6 10,03% - 12,33% 

4. Kredyt Obrotowy – 
promocyjny od 
01.07.2121r.do 31.12.2022r. 

 

 
- do 36 miesięcy  zmienne WIBOR3M3+marża 2,02p.p.-4,02 p.p.6 9,13% - 11,13% 

5. Kredyt inwestycyjny w 
rachunku kredytowym 

 

 
- do 60  miesięcy -------------- 

WIBOR 3M4+marża 2,02p.p.-3,56p.p6. 
 

9,45% - 10,99% 

 
- powyżej 60   miesięcy -------------- 

WIBOR3M4+marża 2,15p.p.- 3,96p.p.6 

 
9,58% - 11,39% 

6. Kredyt Inwestycyjny -
promocyjny                                   
od 01.07.2021r do 31.12.2022r. 

 

 
- do 25 lat ------------- WIBOR 3M3+marża 1,80p.p.-3,47 p.p.6 8,91% - 10,58% 

7. Kredyt płatniczy  
 - do 90 dni -------------- WIBOR3M4+marża 2,20p.p.- 4,73p.p.6    9,63% - 12,16% 
8. Kredyt unijny   
 - do 12  miesięcy -------------- WIBOR 3M4+ marża 1,78 p.p.6 9,21% 

 - powyżej 12 do 36  miesięcy -------------- WIBOR 3M4+ marża 1,98 p.p.6 9,41% 

 - powyżej 36 miesięcy -------------- WIBOR 3M4+ marża 2,18 p.p.6 9,61% 

9. Kredyt dla wspólnot 
mieszkaniowych 

 

 
- remont i modernizacja -------------- 

WIBOR3M2,10)+marża 
1,51*/1,71**/1,91***p.p.6 

8,69% - 8,89%-
9,09% 



 

5 

 

 - inny cel -------------- WIBOR 3M2,10)+ marża 1,99 p.p.6 9,17 % 

10. Kredyt hipoteczny --------------- WIBOR3M4+marża 2,48p.p.- 3,68p.p.6 9,91% - 11,11% 

11.  Kredyt inwestycyjny  na 
termomodernizacje z 
premią BGK  

----------------- WIBOR3M10+marża 1,26p.p-  2,50p.p.6 8,44%-9,68% 

*udział środków własnych – powyżej 20% w łącznych nakładach inwestycyjnych 
**udział środków własnych – do 20% w łącznych nakładach inwestycyjnych                                                                                 
*** udział środków własnych - 0,00% w łącznych nakładach inwestycyjnych 

 
Tab. 5  Kredyty na działalność rolniczą 
________________________________________________________________________  

Lp. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie w stosunku rocznym 

stałe zmienne w oparciu o stawkę bazową Oprocentowanie 
łączne 

1. Kredyt obrotowy w 
rachunku bieżącym 

 

 - do 12  miesięcy -------------- WIBOR3M4+marża 2,50p.p.-4,70p.p.6 9,93% - 12,13% 

 - powyżej 12 do 36 miesięcy -------------- WIBOR3M4+ marża 2,60p.p.-4,90p.p.6 10,03% - 12,33% 

2. Podręczny Kredyt 
obrotowy w rachunku 
bieżącym 

 

 - do 36  miesięcy -------------- WIBOR3M4+marża2,40p.p.-4,73p.p.6 9,83% - 12,16% 

3. Kredyt obrotowy w 
rachunku kredytowym 

 

 - do 12  miesięcy -------------- WIBOR3M4+marża2,50p.p.-4,70p.p.6 9,93% - 12,13% 

 
- powyżej 12 miesięcy -------------- WIBOR3M4+ marża 2,60p.p.– 4,90p.p.6 10,03% - 12,33% 

4. Kredyt Obrotowy – 
promocyjny                                
od 01.07.2121r.do 31.12.2022r. 

 

 - do 36 miesięcy  zmienne WIBOR 3M3+marża 2,02p.p.- 4,02p.p.6 9,13% - 11,13% 

5. Kredyt inwestycyjny w 
rachunku kredytowym 

 

 - do 60  miesięcy -------------- WIBOR3M4+marża 2,02p.p.-3,56p.p.6 9,45% - 10,99% 

 
- powyżej 60 miesięcy -------------- WIBOR3M4+marża 2,15p.p.-3,96p.p.6 9,58% - 11,39% 

6. Kredyt inwestycyjny 
 

 - zakup ziemi -------------- WIBOR3M4+ marża 2,05p.p.-3,60p.p.6 9,48% - 11,03% 

7. Kredyt Inwestycyjny -
promocyjny                             
od 01.07.2021r do 31.12.2022r. 

 

 - do 180 miesięcy zmienne WIBOR 3M3+ marża 1,80p.p.-3,47.pp.6 8,91% - 10,58% 
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8. Kredyt unijny 
 

 - do 12  miesięcy -------------- WIBOR 3M4+ marża 1,78 p. p.6          9,21% 

 
- powyżej 12 do 36  miesięcy -------------- WIBOR 3M4+ marża 1,98 p. p.6          9,41% 

 - powyżej 36 miesięcy -------------- WIBOR 3M4+ marża 2,18 p. p.6          9,61% 

9. Kredyt hipoteczny 
------------ WIBOR3M4 + marża 2,48p.p.-3,68p.p6 9,91% - 11,11% 

10. Kredyt inwestycyjny na 
termomodernizację z 
premią BGK 

-------------- WIBOR3M10 + marża 1,26 p.p.-2,50p.p6 8,44% - 9,68% 

 
Tab. 6  Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR 
_________________________________________________________________________  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie w stosunku rocznym 

stałe zmienne w oparciu o stawkę bazową Oprocentowanie 
łączne  

1. Kredyt preferencyjny 
inwestycyjny                                                                                                                 
z dopłatą do oprocentowania 

 

 - do 12  miesięcy -------------- WIBOR 3M3+ marża 2,50 p. p.6 9,61 % 

2. Kredyt preferencyjny klęskowy 
obrotowy i inwestycyjny  z 
dopłatą do oprocentowania 

-------------- WIBOR 3M3+ marża 3,50 p. p.6 10,61% 

3. Kredyt preferencyjny 
obrotowy na zakup środków 
do produkcji rolnej  z dopłatą 
do oprocentowania (KSP) 

-------------- WIBOR 3M3+ marża 3,50 p. p.6 10,61 % 

4. Kredyt preferencyjny z 
częściową spłatą kapitału 
CSK   

-------------- WIBOR3M3+ marża2,50p.p.-3,50p.p.6 9,61 % - 10,61 % 

Tab. 7Pozostałe 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie w stosunku rocznym 

stałe zmienne w oparciu o stawkę bazową 

1. Niedopuszczalne saldo 
debetowe 

-------------- 
Oprocentowanie zależne od stopy Referencyjnej NBP, 
obowiązuje od dnia wejście w życie uchwały RPP dla 
umów zawartych od 01.01.2016r.7 

2. Kredyt przeterminowany , 
czeki bez pokrycia 

-------------- 4 x stopa kredytu lombardowego do 31.12.2015r 8 

3. Kredyt przeterminowany, 
czeki bez pokrycia 

-------------- 
Oprocentowanie zależne od stopy Referencyjnej NBP, 
obowiązuje od dnia wejście w życie uchwały RPP dla 
umów zawartych od 01.01.2016r.7 

 
 

Tab. 10 Kredyty, których okres udzielania upłynął oraz wycofane z oferty Banku 
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Kredyty i pożyczki udzielane osobom fizycznym 

Lp. 
Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie w stosunku rocznym 
stałe Zmienne9 

1. Kredyt konsumpcyjny /konsumencki   
 - powyżej 12 miesięcy udzielany do 19.02.2019r. --------- 9,80% - 10,00% 
 

- powyżej 24 do 120 miesięcy do 31.12.2021r. 
-----------

--- 
WIBOR 12M1)+ marża 4,92p.p-11,92p.p6 

2. Kredyt gotówgkowy – okolicznościowy: „KREDYT 
+”udzielany do 31.01.2019r. 

---------  

 -do 12 miesięcy --------- 4,00% 
 - powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy ---------- 5,00% 
 -  powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy ----------- 6,00% 
3 „NOWY KREDYT”udzielany do 31.03.2019r.   
 - do 24 miesięcy --------- 4,00% 
4 „ Kredyt na każdą kieszeń i każdy cel”udzielany 

do 30.08.2019r. 
  

 - do 12 miesięcy 4,00% ------------------ 
 - do 24 miesięcy 5,00% ------------------ 
5 „Jesienna promocja”udzielany do 31.12.2019r.   
 

- do 12 miesięcy 4,00% 5 -------------- 

 - powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 5,00% 5 -------------- 

 - powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy ---------- WIBOR 12M1+ marża 3,63p.p  6 

 
- powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy ---------- WIBOR 12M1+ marża 3,63p.p  6 

6. Kredyt odnawialny w ROR udzielany do 
19.02.2019r. 

  

 - do 60 miesięcy --------- 8,00% - 10,00% 

7. Kredyt odnawialny w ROR PRESTIŻ   

 - do 60 miesięcy 
 

---------- 9,00% -10,00% 

 - do 60 miesięcy udzielone od dnia 14-12-2015-do15-
07-2016 

---------- 7,50% 

 
- do 60 miesięcy od 18-07-2016 do 19-02-2019 ---------- 6,99% 

8. Kredyt gotówkowy  PRESTIŻ   
 - do 12 miesięcy udzielany do 19-02-2019 --------- 5,99% 
 - powyżej 12 do 36  miesięcydo 19-02-2019 ---------- 6,99% 
9. Kredyt gotówkowy  na zakup samochodu   
 - do 120 miesięcydo  19-02-2019 ---------- 6,60% – 9,00% 
10. Kredyt konsolidacyjny    
 - do 360 miesięcydo 24-08-2015 

- do 360 miesięcy od 25-08-2015 do 19-02-2019 
--------- 

 
8,50%-9,50% 

6,00% 
11. Kredyt na zakup kolektorów słonecznych   

 
  

 - do 60 miesięcy od  25-08-2015 do 19-02-2019 
- do 60 miesięcy od  01-03-2013 do 19-02-2019 

--------- 
7,00% 

WIBOR12M1  + stała marża 5% 
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- do 60 miesięcy od 28-02-2013 9,99% 
12. Kredyt odnawialny w ROR:   

 - do 60 miesięcy do 31.12.2021r ----------- WIBOR 12M1)+ marża4,22 p.p– 11,92p.p.6 

13. Debet dopuszczalny w ROR ----- 10,00% 

14. „Kredyt na gwiazdkę z prowizją 0,00zł”   
 - do 12 miesięcy 5,50% 5 -------------- 
 - powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 7,50% 5 -------------- 
 - powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy -------- WIBOR12M1+ marża 5,63 p.p6 
15. „Kredyt PROMOCYJNY”od 13.01.2020r. do 30.04.2020r.   

 - do 12 miesięcy 4,00% 5 ------------- 
 - powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 5,00% 5 ------------- 
 - powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy --------- WIBOR 12M1+ marża 3,63p.p  6 

 - powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy --------- WIBOR 12M1+ marża 3,63p.p  6 

16. Kredyt okolicznościowy „KREDYT NA KAŻDĄ 
OKAZJĘ ”od 20.10.2020r. do 26.02.2021r.) 

  

 - do 12 miesięcy 5,99%5 ----------------- 
 - powyżej 12 miesięcy do 60 miesięcy  ----- WIBOR 12M1+ marża 5,94% 

17. Kredyt okolicznościowy „ KREDYT 60+”                                                 
( od 20.10.2020r. do 26.02.2021r.) 

  

 - do 12 miesięcy 5,50%5 -------------- 

 - powyżej 12 miesięcy do 60 miesięcy --------- WIBOR 12M1+ marża 5,74% 

18. Kredyt gotówkowy na zakup samochodu   

 
- do 120 miesięcy udzielny do 31.12.2021r 

-----------
--- 

WIBOR12M1)+ marża 2,37p.p - 4,12 p.p6 

19. 
 

Kredyt gotówkowy WIOSENNYpromocyjny 
 

 

 - do 60 miesięcy od 23-03-2021r. do 30.09.2021r. --------- WIBOR12M + marża 6,25p.p6 

20.  Kredyt gotówkowy - promocyjny   
 - do 36 miesięcy od 01.07.2021r. do 30.09.2021r. ---------- 0,00% 
21. Kredyt okolicznościowy             „ Spełniaj MARZENIA”                 

( promocja od 01.12.2021r do 28.02.2022r.) 
  

 - dla kredytów udzielonych do 31.12.2021. --------- WIBOR12M1)+ marża2,92p.p6 
 - dla kredytów udzielonych od 01.01.2022r.  ------- WIBOR12M11)+ marża 1,35p.p6 
7. Kredyt okolicznościowy „PROMOCYJNY KREDYT 

GOTÓWKOWY” ( od 11.10.2021r. do 29.04.2022r.) 
 

 
- do 24 miesięcy 5,80 %5 -------------- 

 - powyżej 24 do 60 miesięcy udzielany do 31.12.2021r.  ---- WIBOR12M1)+  marża 4,42 p.p6 
 - powyżej 24 miesięcy                        do 60 miesięcy dla  

kredytów udzielanych od 01.01.2022r. do 29.04.2022r.  
---- WIBOR12M11)+  marża  2,85p.p6 
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Kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie w stosunku rocznym 

stałe Zmienne9 

1. Kredyt mieszkaniowy I wariant   
 - do 360 miesięcy udzielane do 31-03-2009r 

 
-------------- WIBOR 3M2a+ marża 1,9 p. p. – 3,2 p.p. 

2. Kredyt mieszkaniowy II wariant   
 - do 360 miesięcy udzielany do 19-02-2019 -------------- 8,30%-8,70% 
3. Pożyczka hipoteczna/kredyt konsumpcyjny 

zabezpieczony hipotekąudzielany do 19-02-2019 
-------------- 6,50%-9,50% 

Kredyty i pożyczki udzielne podmiotom instytucjonalnym i przedsiębiorcom 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie w stosunku rocznym 

stałe Zmienne9 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym   
 -do 12 miesięcy  udzielany do 19-02-2019 ----------- 5,80% - 9,50% 
 -pow. 12 miesięcy do 36 miesięcy do 19-02-2019 ------------ 6,00%-10,00% 
2. Podręczny kredyt obrotowy  -----------  
 -do 36 miesięcy udzielany do 19-02-2019  7,00%-8,50% 
3. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ------------  
 - do 12 miesięcy udzielanydo 19-02-2019 ------------ 5,00%-10,00% 
 -  powyżej 12 miesięcy udzielany   do 19-02-2019 ------------ 6,00%-10,00% 
4. Kredyt inwestycyjny   
 - do 60 miesięcy udzielany  do 19-02-2019 ----------- 4,80%-10,00% 
 - pow. 60 miesięcy udzielany do 19-02-2019  5,20%-10,00% 
3. Kredyt Hipoteczny udzielane    
 - do 120 miesięcy do 09-11-2017 ----------- 7,00% - 9,50% 
 - pow. 120 miesięcy do 09-11-2017 ------------ 7,50%-10,00% 
 - do 120 miesięcy  od 10-11-2017r do 19-02-2019 ----------- WIBOR 3M2 + marża od 4,27% do 7,77% 
 - pow. 120 miesięcy do 240 miesięcy ------------ WIBOR 3M2 + marża od 2,77% do 8,27% 
4. Kredyt  płatniczy   
 - do 90dni ----------- 6,50%-9,50% 
5. Kredyt Unijny   
 - do 12 miesięcy udzielany do 19-02-2019 ------------------- WIBOR 3M2 + marża 3,00% 
 - powyżej 12 do 36  miesięcy udzielany do 09-02-

2019 
----------- WIBOR 3M2 + marża 3,50% 

 - pow. 36 miesięcy  udzielanydo 19-02-2019 ------------ WIBOR 3M2 + marża 4,00% 
6. Kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych   
 - na zakup i montaż kolektorów słonecznych 

udzielanydo 19-02-2019 
----------- 7,00% 
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Kredyty i pożyczki udzielne podmiotom działalność rolniczą 

Lp. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie w stosunku rocznym 
stałe Zmienne9 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  
 

  

 Do 12 miesięcy  udzielany                           
do 19-02-2019 

-------------- 5,80% - 9,50% 

 Pow. 12 miesięcy do 36 miesięcy 
udzielany do 19-02-2019 

------------ 6,00%-10,00% 

2. Podręczny kredyt obrotowy  --------------  
 do 36 miesięcy udzielany do 19-02-2019  7,00%-8,50% 
3. Kredyt obrotowy w rachunku 

kredytowym 
-------------- 

 

 - do 12 miesięcy udzielany                    
do 19-02-2019 

-------------- 
5,60%-10,00% 

 -  powyżej 12 miesięcy udzielany                
do 19-02-2019 

-------------- 
6,00%-10,00% 

4.  Kredyt obrotowy Promocyjny w 
rachunku kredytowym 

 
 

 -do 48 miesięcy udzielany od 06-09-
2017r do 31-12-2017r 

------------------- 
WIBOR 3M3 + marża 2,57%-3,27% 

5. Kredyt inwestycyjny   
 - do 60 miesięcy udzielany do19-02-

2019 
-------------- 4,80%-10,00% 

 - pow. 60 miesięcy udzielany                            
do 19-02-2019 

 5,20%-10,00% 

6. Kredyt inwestycyjny na zakup ziemi 
udzielany do 19-02-2019 

--------------- WIBOR 3M3 + marża 3,00% - 3,70% 

7. Kredyt Hipoteczny udzielane    
 - do 120 miesięcy udzielanydo 19-02-

2019 
-------------- 7,00% - 9,50% 

 - pow. 120 miesięcy do 240 miesięcy 
udzielany do 19-02-2019 

--------------- 7,50%-10,00% 

8. Kredyt Unijny   
 - do 12 miesięcy udzielany                    

do 19-02-2019 
------------------- WIBOR 3M3+ marża 3,00% 

 - powyżej 12 do 36  miesięcy udzielany 
do 19-02-2019 

---------------- WIBOR 3M3+ marża 3,50% 

 - pow. 36 miesięcy  udzielany               
do 19-02-2019 

---------------- WIBOR 3M3+ marża 4,00% 

 
Oprocentowanie kredytów, pożyczek i kart  kredytowych liczone jest w stosunku rocznym.  
 
W przypadku objęcia Kredytobiorcy ubezpieczeniem niskiego wkładu , do czasu spłaty wymaganego udziału 
własnego , stała marża Banku zostaje powiększona o 0,13p.p. z uwagi na objęcie ochroną niskiego wkładu. 
 
 
Stawki Bazowe: 

1) WIBOR 12M obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek. Obowiązuje  od 1 lutego 
każdego roku. ( 2,08%)  
 
2) WIBOR 3M  obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  jako średnia arytmetyczna z pięciu 

ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmiana oprocentowania 
następuje z dniem pierwszego dnia każdego kwartału. (7,18%) 
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2a) WIBOR 3M  obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmiana oprocentowania następuje z dniem 
pierwszego dnia każdego kwartału. (7,08%) 
 
3) WIBOR 3M obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, kwotowania z ostatniego dnia 

roboczego  drugiego miesiąca kwartału , poprzedzającego kwartał naliczenia odsetek.  (7,11 %) 
 

4)WIBOR 3M obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna wszystkich 
kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek. Zmiana oprocentowania 
następuje w okresach miesięcznych (7,43%) 
 
5)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.(20,5%) 
 
6)Oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę bazową 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”.( 20,50% ) 
 

 7) Maksymalne odsetki za opóźnienie – stopa referencyjna( NBP + 5,5p.p. ) x 2. Decyzją Rady Polityki 
Pieniężnej z dniem 05.03.2015r , aktualna stopa referencyjna wynosi  5,25%.Oprocentowanie zmienne.( 24,50%) 
 
8) Oprocentowanie zmienne, przeterminowane  dla umów kredytowych zawartych do 31.12.2015r. , 4 x stopa 
kredytu lombardowego. Decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dniem 05.03.2015r , aktualna stopa kredytu 
lombardowego wynosi 7,25% ( 24,50%) 
 
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”. (20,50%) 
 

10) WIBOR 3M ( kredyty dla klientów indywidualnych) – stopa WIBOR 3M ogłaszana na dwa 
dni robocze przed pierwszym dniem danego kwartału kalendarzowego, dla kredytów udzielonych 
od 01.01.2022r. (7,18%). 
 
11) WIBOR 12M ( kredyty dla klientów indywidualnych, karty kredytowe ) – stopa  WIBOR 
12Mogłaszana na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy tj.                        
01 lutego każdego roku  dla umów zawartych od 01.01.2022r.( WIBOR12M z 8.01.2022r.3,65%). 
 

12) 9,58% stałe oprocentowanie kredytu mieszkaniowego „ Moje Mieszkanie „ ze stało             
- zmiennym oprocentowaniem . Oprocentowanie stałe obowiązuje przez okres 60 
miesięcy. Po okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej , oprocentowanie 
kredytu automatycznie wraca do konstrukcji stopu zmiennej. W trakcie 60 miesięcznego 
okresu obowiązywania stałej stopy procentowej nie ma możliwości o wnioskowanie o 
zmianę stopy okresowo stałej na zmienną.  
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13) 12,09% stałe oprocentowanie pożyczki hipotecznej/kredytu konsumpcyjnego 
zabezpieczonego hipoteką/kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie  ze 
stało   - zmiennym oprocentowaniem . Oprocentowanie stałe obowiązuje przez okres                
60 miesięcy. Po okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej , 
oprocentowanie kredytu automatycznie wraca do konstrukcji stopu zmiennej. W trakcie 
60 miesięcznego okresu obowiązywania stałej stopy procentowej nie ma możliwości o 
wnioskowanie o zmianę stopy okresowo stałej na zmienną.  

 


