
Kredyty dla klientów instytucjonalnych 

KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

Lp. Pozycja Rodzaj oprocentowania         Obowiązująca stawka 

I Kredyty na działalność gospodarczą 

1) kredyt w rachunku bieżącym zmienne 8,75% 

2) kredyt rewolwingowy zmienne 10,00% 

3) kredyt obrotowy zmienne 9,00% 

4) podręczny kredyt obrotowy zmienne 10,00% 

5) kredyt płatniczy zmienne 10,00% 

6) kredyt inwestycyjny zmienne 6,85% - 10,00% 

7) kredyt unijny zmienne 8,00% - 9,50% 

8) kredyt inwestycyjny dla firm leasingowych zmienne WIBOR3M+marża Banku 

II Kredyty na działalność rolniczą 

1) kredyt w rachunku bieżącym "AGROKREDYT" zmienne WIBOR3M+marża Banku 

2) kredyt "Dobry Plon" zmienne 9,00% 

3) kredyt rewolwingowy zmienne 10,00% 

4) kredyt obrotowy zmienne 10,00% 

5) podręczny kredyt obrotowy zmienne 10,00% 

6) kredyt płatniczy zmienne 10,00% 

7) kredyt inwestycyjny zmienne 6,85% - 10,00% 

  kredyt inwestycyjny na zakup ziemi "AGROZIEMIA" zmienne WIBOR3M+marża Banku 

8) kredyt unijny zmienne 5,50% - 9,50% 

9) kredyt z częściową spłatą kapitału przez ARiMR (Symbol CSK) zmienne WIBOR3M+marża Banku 

10) kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania 

zmienne na warunkach ARiMR   a) nIP, nBR15, nMR, nKZ, nGR, nNT, RR, PR,Z 

  b) nKL01, nKL02 

        

III Kredyty dla samorządów terytorialnych 

1) kredyt w rachunku bieżącym 

zmienne stawka ustalana w wyniku negocjacji 2) kredyt obrotowy 

3) kredyt inwestycyjny 

  



Kredyty dla klientów indywidualnych 

KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

Lp. Pozycja Rodzaj oprocentowania Obowiązująca stawka 

IV Kredyty konsumenckie 

1) kredyt odnawialny w ROR zmienne 10,00% 

2) kredyt gotówkowy zmienne WIBOR3M+marża Banku 

3) kredyt gotówkowy dla posiadaczy ROR zmienne WIBOR3M+marża Banku 

4) kredyt gotówkowy sezonowy stałe   

        

V Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie 

1) kredyt mieszkaniowy  zmienne WIBOR3M+marża Banku 

2) pożyczka hipoteczna zmienne WIBOR3M+marża Banku 

3) kredyt konsolidacyjny zmienne WIBOR3M+marża Banku 

4) kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie zmienne WIBOR3M+marża Banku 

        

VI Pozostałe zasady dotyczące oprocentowania     

  karta Visa i MasterCard zmienne 4 x wysokość stopy kredytu lombardowego NBP 

        

VII Pozostałe zasady dotyczące oprocentowania 

  Należności przeterminowane zmienne 
równej 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. 

  
Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów, o których mowa w częściach I-VI, nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek 

ustawowych (odsetki maksymalne); obliczone jako suma stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. 

  Jeżeli wysokość odsetek wynikających z treści części I-V przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. 

  Oprocentowanie kredytów i pożyczek określane jest w stosunku rocznym. 

 


