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TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW  

 

KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1  

Lp. Pozycja 
Rodzaj oprocentowania 
(w stosunku rocznym) 

Obowiązująca stawka 
 

   do 01.11.2018 r. od 02.11.2018 r. 

I Kredyty na działalność gospodarczą 
1) kredyt w rachunku bieżącym zmienne 8,75% WIBOR 3M + marża Banku 

2) kredyt rewolwingowy zmienne 10,00% 

3) kredyt obrotowy zmienne 9% WIBOR 3M + marża Banku 

4) podręczny kredyt obrotowy zmienne 10% WIBOR 3M + marża Banku 

5) kredyt płatniczy zmienne 10,00% 

6) kredyt inwestycyjny zmienne 6,85% - 10,00% WIBOR 3M + marża Banku 

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

8) Kredyt inwestycyjny dla firm leasingowych zmienne WIBOR 3M + marża Banku  

9) Kredyt hipoteczny zmienne WIBOR 3M + marża Banku  

II Kredyty na działalność rolniczą   

1) kredyt w rachunku bieżącym „AGROKREDYT” zmienne WIBOR 3M + 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% WIBOR 3M + marża Banku 

 kredyt inwestycyjny na zakup ziemi „AGROZIEMIA” zmienne WIBOR 3M + marża Banku 

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

9) kredyt z częściową spłatą kapitału przez ARiMR (Symbol CSK) zmienne WIBOR 3M + marża Banku  

10) kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania 

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

 b) K01, K02 

10) kredyt hipoteczny zmienne WIBOR 3M + marża Banku  

III Kredyty dla samorządów terytorialnych   

1) kredyt w rachunku bieżącym 

zmienne stawka ustalana w wyniku negocjacji 2) kredyt obrotowy 

3) kredyt inwestycyjny 

 
 
 

   

                                                 
1 W przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR3M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich 

kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego miesiąca  



KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 

Lp. Pozycja 
Rodzaj oprocentowania 
(w stosunku rocznym) 

Obowiązująca stawka 

IV Kredyty konsumenckie 
1) kredyt odnawialny w ROR zmienne 10,00% 

 kredyt odnawialny w ROR – kredyty udzielane od 01.01.2019 r. zmienne WIBOR 3M + marża Banku 

2) kredyt odnawialny – dopuszczalne saldo debetowe – kredyty udzielane do 31.10.2014 r. zmienne 10,00% 

3) kredyt gotówkowy zmienne 10,00%  

 kredyt gotówkowy – kredyty udzielone od 22.02.2016 r. zmienne WIBOR 3M + marża Banku 

4) kredyt gotówkowy dla posiadaczy ROR zmienne  10,00%  

5) kredyt gotówkowy promocyjny zmienne WIBOR 3M + 3,5 p.p. (marża Banku)* 

    

V Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie   
1) kredyt mieszkaniowy    

 a) z terminem spłaty do 5 lat zmienne 7,00% 

 b) z terminem spłaty od 5 do 10 lat zmienne 7,25% 

 c) z terminem spłaty od 10 do 20 lat zmienne 7,50% 

 d) z terminem spłaty powyżej 20 lat zmienne 8,00% 

 kredyt mieszkaniowy  –      kredyty udzielone od 01.05.2014 r. zmienne 6,00% – 8,00% 

 kredyt mieszkaniowy  –      kredyty udzielone od 01.06.2015 r. zmienne 5,00% – 8,00% 

 kredyt mieszkaniowy  –      kredyty udzielone od 22.02.2016 r. zmienne WIBOR 3M + marża Banku 

2) pożyczka hipoteczna zmienne 7,75% – 10,00% 

 pożyczka hipoteczna  –      pożyczki udzielone od 01.02.2017 r. zmienne WIBOR 3M + marża Banku 

3) kredyt konsolidacyjny zmienne 8,00% – 10,00% 

 kredyt konsolidacyjny  –      kredyty udzielone od 01.02.2017 r. zmienne WIBOR 3M + marża Banku 

4) kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie zmienne 7,50% – 10,00% 

 kredyt konsumpcyjny zabezp.hipot. –      kredyty udzielone od 01.02.2017 r. zmienne WIBOR 3M + marża Banku 

VI Karty kredytowe Visa i MasterCard    
 karta Visa i MasterCard zmienne 4 x wysokość stopy kredytu lombard. NBP  

VII Pozostałe zasady dotyczące oprocentowania   
1) Należności przeterminowane – dotyczy punktu I, II, III, IV, V, VI  zmienne czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego 

NBP 

 Należności przeterminowane – dotyczy punktu I, II, III, IV, V, VI od 01.01.2016 r. 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. 

2) Należności przeterminowane – dotyczy punktu V ppkt. 1 do dnia 30.09.2013 zmienne 1,5 stopy oprocentowania kredytu określonego w 
umowie kredytowej 

3) Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów, o których mowa w punktach 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. 

4) Jeżeli wysokość odsetek wynikających z treści punktów I-VI przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. 

5) Oprocentowanie kredytów i pożyczek określane jest w stosunku rocznym. 

*) dla kredytów gotówkowych promocyjnych „Kredyt PLUS” udzielanych w okresie od 6 listopada 2018 r. do 27 stycznia 2019 r. 


