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Spis treści: 

Rozdział Tytuł Strona 

I 
Kredyty na działalność rolniczą 

3 

II 
Działalność gospodarcza pozostała 

3 

III 
Kredyt płatniczy do 30 dni 

3 

IV Kredyt na cele mieszkaniowe od dnia 25 sierpnia 2000 3 

V Pożyczka członkowska 3 

VI Kredyty w rachunku 4 

VII Kredyty i pożyczki przeterminowane 4 

VIII Kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków 

UE 
4 

IX Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych 4 

X Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 4 

XI Kredyty gotówkowe 4 

XII Kredyty mieszkaniowe 5 

XIII Kredyt na zmianę pokryć dachowych 6 

5IV Kredyty konsolidacyjne 5 

XV Kredyty hipoteczne 6 

XVI UKH (Uniwersalny Kredyt Hipoteczny) 6 
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I.Kredyty na działalność rolniczą: 
 

a) obrotowy 

- do 12 m-cy  

(udzielone do 01.12.2018 r.) 7,20%  

(udzielone od 01.12.2018 r.) 7,00% 

- powyżej 12 m-cy 7,20% 

- rozliczony minimum w 50% 6,00% 

-obrotowe na wznowienie produkcji w 
gospodarstwach rolnych, w których 
wystąpiły szkody spowodowane przez 
klęski żywiołowe ( udzielone do 30-04-
2020r.) 

WIBOR 3M( z poprzedniego miesiąca) 
+marża 3,28p.p. 

-obrotowe na wznowienie produkcji w 
gospodarstwach rolnych, w których 
wystąpiły szkody spowodowane przez 
klęski żywiołowe ( udzielone od 01-05-
2020r.) 

WIBOR 3M( z poprzedniego kwartału ) 
+marża od 4 p.p. 

b) inwestycyjny ( udzielony od 01-05-
2020r.) 

WIBOR 3M( z poprzedniego kwartału) + 
marża  od 4p.p. 

II.  Działalność gospodarcza pozostała : 

a) obrotowy  

 

-do 12 m-cy 7,00% 

- powyżej 12 m-cy 7,20% 

- rozliczony minimum w 50% 6,00% 

b) inwestycyjny ( udzielony od 01-05-2020r.) 
WIBOR 3M( z poprzedniego kwartału) + 

marża  od 4p.p. 

III . Kredyt płatniczy do 30 dni: 7,20 % 

IV. Kredyt na cele mieszkaniowe od dnia 25 sierpnia 2000 r: 

 

- finansujące nie więcej niż 

50 % kosztów inwestycji 

7,20 % 

- finansujące powyżej 50 % kosztów 

inwestycji 

7,20 % 

V. Pożyczka członkowska: 7,00 % 
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VI. Kredyty w rachunku : 

-oszczędnościowo-rozliczeniowym 7,20 % 

-bieżącym na działalność 
gospodarczą(udzielone od 01.12.2018 r.) 

      7,00% 

VII. Kredyty i pożyczki przeterminowane: 

czterokrotność kredytu lombardowego ustalonego przez RPP dla kredytów udzielonych do 

31.12.2015r. 

dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienia dla kredytów udzielonych od 01.01.2016 

VIII. Kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze 

środków UE: 

- udzielone do 30-04-2020r. WIBOR 3 M+ min.2 p.p., gdzie WIBOR jest 

średn,art.stawek za poprzedni miesiąc 

kalendarzowy ustalony na rynku 

międzybank.wg FIX-ngu  ogłosz. przez 

Reuters. 

 

- udzielone od 01-05-2020r. WIBOR 3M( z poprzedniego kwartału) + 
marża  od 4p.p. 

IX. Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych 

WIBOR 3M( z poprzedniego kwartału) + marża  od 4p.p. 

X. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych: 

-udzielone do 30-04-2020r. 

WIBOR 3 M+ marża minimum 3,00 pp. 

(WIBOR obliczony jako średnia arytmetyczna 

z miesiąca poprzedniego okres jego 

obowiązywania). 

- udzielone od 01-05-2020r. 
WIBOR 3M( z poprzedniego kwartału) + 

marża  od 4p.p. 

XI. Kredyty gotówkowe : 

1) Konsumpcyjny dla osób fizycznych 
a) do 12 m-cy - udzielone do 01.12.2018r. 7,20% 

 -udzielone od 01.12.2018r. 7,00% 

b) powyżej 12 m-cy 7,20% 

-udzielone od 01.09.2015r. 7,20% 

-udzielone od 01.12.2018r. 7,20% 
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2) 12 m-czny o stałym 

oprocentowaniu 

7,20% 

3) Sezonowy 

(do 1 roku )                  ( opcja bez ubezpieczenia ) 

7,20 % (udzielone do 01.12.2018 r.) 

7.00 % (udzielone od 01.12.2018 r.) 

 

(powyżej 1 roku)                               opcja bez ubezpieczenia  

7,20% 

7,20% (udzielone od 01.09.2015 r.) 

7,20% (udzielone od 01.12.2018r.) 

 

(powyżej 1 roku)                             opcja z podstawowym ubezpieczeniem 

 7,20% 

7,20% (udzielone od 01.09.2015 r.) 

6,70% ( udzielone od 01.12.2018r.) 

4) Świąteczny 5,99% 

5) Bezpieczna Gotówka 

a) opcja bez ubezpieczenia 7,20% 

-dla udzielonych od 01.09.2015r. 7,20% 

b) opcja z podstawowym pakietem 
ubezpieczeń( wariant I ubezpieczenia) 

7,20% 

- dla udzielonych od 01.09.2015r. 7,20% 

c) opcja z rozszerzonym pakietem 
ubezpieczeń ( wariant II ubezpieczenia) 

7,00% 

-dla udzielonych od 01.09.2015r. 7,00% 

XII. Kredyty mieszkaniowe : 

-udzielane  od dnia 01.08.2014 r. WIBOR 3M ( z poprzedniego 

m-ca )+ marża minimum 2,5 p.p. 

 

-udzielone od 01.09.2017 r. WIBOR 3M (z poprzedniego kwartału) 

+marża min. 2.50 p.p. 
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- udzielone od 01.05.2020 r. WIBOR 3M( z poprzedniego kwartału) + 
marża  od 3 p.p. 

XIII. Kredyt na zmianę pokryć dachowych: 

- udzielone do 30-04-2020 r. WIBOR 3 M(z poprzedniego m-ca) + marża 

nie mniej niż 3,50p.p 

- udzielone od 01-05-2020 r. WIBOR 3M( z poprzedniego kwartału) + 
marża  od 4p.p. 

XIV. Kredyty konsolidacyjne:                    

1) Dla osób fizycznych 

- udzielone do 31-08-2015 r. WIBOR 3M(z poprzedniego m-ca) + marża 

4,00p.p 

- udzielonych od 01-09-2015r. WIBOR 3M (z poprzedniego miesiąca) + 

marża 3,50p.p 

- udzielonych od 01-05-2020r. WIBOR 3M (z poprzedniego kwartału) + 

marża od 4 p.p. 

2) Dla podmiotów gospodarczych  

- udzielone do 30-04-2020 r. WIBOR 3M (z poprzedniego miesiąca) + 

marża 3,50p.p 

- udzielonych od 01-05-2020r. WIBOR 3M( z poprzedniego kwartału) + 

marża  od 4p.p. 

XV. Kredyty hipoteczne: 

-udzielone do 31-08-2017r. stopa redyskonta weksli + marża min. 4p.p 

 

XVI. UKH (Uniwersalny Kredyt Hipoteczny): 

-udzielony od 01.09.2017r. WIBOR 3M ( z poprzedniego kwartału ) + 

marża min. 2,50 p.p 

- udzielonych od 01-05-2020r. WIBOR 3M( z poprzedniego kwartału) + 

marża  od 4p.p. 

 

 

Wysokość oprocentowania kredytów udzielonych wg. stopy Banku na cele gospodarcze i 

konsumpcyjne obniża się w zależności od kwoty kredytu: 

- od  50 000 zł o 0,3%, 

- od  70 000 zł o 0,5%, 

- od 100 000 zł o 0,8%, 

- od 150 000 zł o 1.0%, 

- od 200 000 zł o 1,2%, 

-powyżej 200 000 zł dopuszcza się możliwość indywidualnych negocjacji. 
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Równocześnie upoważnia się Zarząd Banku i poszczególnych członków Zarządu do 

indywidualnych negocjacji oprocentowania. Powyższe ustalenia muszą być 

udokumentowane w osobnym rejestrze bankowym. Bank stosuje zmienną stopę 

procentową od kredytów i pożyczek. 

 


