
                                                            UCHWAŁA Nr 61/Z/2021

Zarządu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej
z dnia 09 lipca 2021r. 

   w sprawie: wprowadzenia zmiany w tabeli oprocentowania środków pieniężnych i kredytów 
                        udzielanych przez BS zatwierdzonej uchwałą nr 4/Z/2013     

Na podstawie § 34 Statutu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej oraz Regulaminu działania Zarządu 
uchwala się co następuje :

§ 1

1. W Tabeli oprocentowania środków pieniężnych i kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy
w Środzie Śląskiej wprowadza się następujące zmiany;

a) w załączniku nr 3 w Części A dodaje się objaśnienie:
„Oprocentowanie  kredytów  udzielonych  w  kwocie  wyższej  niż  500  000  zł.  ustalane  jest
indywidualnie”.

b) w załączniku nr 3 w Części B dodaje się objaśnienie:
„Oprocentowanie  kredytów  udzielonych  w  kwocie  wyższej  niż  500  000  zł.  ustalane  jest
indywidualnie”

c) w załączniku nr 1 wykreśla się § 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 



 Bank Spó	 łdzielczy w S� ródzie S� ląskiej

                                                                                                 Załącznik nr 1
                                                                                                 do uchwały 4/Z/2013 Zarządu
                                                                                                 BS w Środzie Śląskiej 
                                                                                                 z dnia 15.01.2013 r. z późn. zmianami 
                                                                                                                     zm. uchw. 55/Z/2014 z 09.10.2014 r. 
                                                                                                                     zm. uchw 3/Z/2015 z 05,01.2015 r.
                                                                                                                     zm. uchw 22/Z/2015 z 05,03.2015 r.
                                                                                                                     zm. uchw 61/Z/2015 z 20.07.2015 r.
                                                                                                                     zm. uchw 70/Z/2015 z 29.09.2015 r.
                                                                                                                     zm. uchw 80/Z/2015 z 27.10.2015 r.

                  zm. uchw 123./Z/2015 z  28.12.2015 r.
                  zm.uchw 13/Z/2016 z 22.02.2016 r. 

                                                                                                                     zm.uchw 56/Z/2016 z 01 .10..2016
                                                                                                                     zm.uchw 17/Z/2017  z 20.04.2017 r.

    zm.uchw. 60a/Z/2018 z  13.10.2018 r. 
                                                                                                                      zm.uchw 41.Z.2019 z 03.07.2019 r.

     zm.uchw 34.Z.2020 z 27.03.2020 r.
                                                                                                                      zm.uchw 38.Z.2020 z 09.04.2020 r.
                                                                                                                      zm uchw 79b/Z/2020 z 09.10.2020r.
                                                                                                                      zm.uchw 92/Z/2020 z 23.11.2020 r
                                                                                                                      zm uchw 91/Z/2021 z 09.07.2021r.
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 Załącznik nr 1  
            
I .   POSTANOWIENIA    OGÓLNE

Użyte w Załączniku określenia oznaczają :

a) BANK   – Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej  (skrót BS ) i jego oddziały
b) ZARZĄD  BANKU      -  Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej
c) TARYFA                       - „Taryfa prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Środzie 

Śląskiej”.

§  1

                                                                                                                                                         
W przypadku lokowania środków pieniężnych jednorazowo w kwocie 50.000 zł i powyżej
 istnieje możliwość negocjacji oprocentowania pomiędzy klientem ,a Zarządem lub
 osobą kierującą Bankiem.   

§  2

Zarząd w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach dla klientów o dobrej kondycji finansowej , 
którzy gromadzą środki na rachunkach w BS i przeprowadzają rozliczenia za pośrednictwem tych 
rachunków ,a także terminowo regulują zobowiązania w stosunku do Banku   ma prawo obniżenia stawki 
oprocentowania kredytu . 



Załącznik nr 2 – Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach 
bankowych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej

Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych w Banku Spółdzielczym 
w Środzie Śląskiej  w stosunku rocznym 

CZĘŚĆ A.   KLIENCI   INDYWIDUALNI

 KONTA OSOBISTE
TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w PLN    
__________________________________________________________________________________
    Lp. Rodzaj rachunku oprocentowanie

zmienne
1.  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w ramach umowy: talentKonto
iKonto,   max konto, podstawowy rachunek płatniczy ___                                                    0,00%  

2. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w ramach umowy Konto 

      Rodzinne                                                                                                                                     0,00%  

TAB. 2 Rachunki płatne na każde żądanie  -   
__________________________________________________________________________________
Lp. Rodzaj rachunku                        Minimalna kwota     oprocentowanie

zmienne
1. Rachunek dla PKZP, oraz dla osób fizycznych będących 
     członkami rad rodziców w złotych  10 PLN   0,00%
2. Rachunek płatny na żądanie potwierdzony książeczką
      oszczędnościową                                                                                    10 PLN                              0,00%  

TAB. 3.   Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych  
__________________________________________________________________________________

Rodzaj rachunku                                               Minimalna kwota oprocentowanie
     zmienne  

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w
walutach wymienialnych   EUR 10 EUR           0,00%
__________________________________________________________________________________

 OSZCZĘDNOŚCI

TAB. 4.   Rachunki oszczędnościowe w złotych
____________________________________________________________________________

Lp.                        Rodzaj rachunku                       Minimalna kwota                 oprocentowanie
                                                                                                                                                      zmienne  

1.       Rachunek oszczędnościowe Novum                   100 PLN                                średni W  IBID 3m x 0,50  

2.     Rachunek oszczędnościowy Kaskada         100 zł  



 dla wkładu od 0,01 zł. do 49.999,99 zł.                  0,04 % 
 dla wkładu od 50.000,0 zł. do 99.999,99 zł.           0,05 % 
 dla wkładu  powyżej 100.000,00                             0,06 % 

TAB. 5  Lokaty oszczędnościowe Standard i Lokaty terminowe  potwierdzone książeczką  
oszczędnościową  w PLN  
Lp.   Rodzaj         Minimalna oprocentowanie
         rachunku     kwota stałe      
                                                          1 tydz.    2 tyg.     3 tyg.        1 mies.         2 mies.         3 mies.        6 mies.    
1.     Lokaty oszczędnościowe Standard  
                               500   PLN              0  %         0%         0%           0 %               0 %          0,08%         0,09%     

2. Lokaty potwierdzone 
     książeczką 
      oszczędnościową   500 PLN                 0  %         0%         0%           0 %               0 %          0,08%         0,09%  

TAB. 6 Lokaty oszczędnościowe Standard i Lokaty terminowe  potwierdzone książeczką  
oszczędnościową  w PLN  
Lp.   Rodzaj         Minimalna oprocentowanie 1)

         rachunku     kwota zmienne      
                                                                                                  12 mies.                                       24 mies.  
1. Lokaty oszczędnościowe Standard    500   PLN                                                    
                                                                  redyskonto weksli minus 0,25 p.p.         redyskonto weksli minus 0,10 p.p  .  

2. Lokaty potwierdzone 
       książeczką  oszczędnościową   500 PLN   
                                                                 redyskonto weksli minus 0,25 p.p.         redyskonto weksli minus 0,10 p.p. 

1) z zastrzeżeniem, że minimalne oprocentowanie nie będzie mniejsze niż 0,02 %



CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Lp
Rodzaj rachunku Oprocentowanie

Stopa zmienna

1.  Rachunki bieżące i pomocnicze  w złotych
przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni, jednostek budżetowych, rad rodziców, i innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 Rachunki rolników indywidualnych w złotych
 rachunki prowadzone w ramach pakietów Wygodny, 

Agro

0, 00 %

2. Rachunki bieżące i pomocnicze w walutach wymienialnych 0,00 %

3. Lokaty terminowe Standard dla klientów
instytucjonalnych w złotych
 od 1 do 31 dni minimalna kwota 

lokaty 50.000,00 zł.
Oprocentowanie negocjowane

 minimalna kwota lokaty 500,00 zł.
na okres

1 tygodniowe 0,00%

2 tygodniowe 0,00 %

3 tygodniowe 0,00 %

1 miesięczne 0,00 %

2 miesięczne 0,00 %

3 miesięczne 0,08 %

6 miesięczne 0,09%

12 miesięczne 0,02%

24 miesięczne 0,02%

4. Lokaty terminowe DOPŁATA w złotych dla klientów 
instytucjonalnych minimalna kwota lokaty 500,00 zł.
3 miesięczne
6 miesięczne

0,08 %
0,09 %

5.
Lokaty terminowe O/N (overnight) z złotych 
minimalna kwota 50.000,00 PLN

Oprocentowanie
stałe

średni WIBID 1 M
minus 1,40  p.p.

nie mniej niż
0,02%



Załącznik nr 3 – Oprocentowanie kredytów komercyjnych udzielanych 
przez Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskie

                                    Oprocentowanie dla kredytów
( w stosunku rocznym ).

Część A. Kredyt na działalność gospodarczą, rolniczą 
                i  pozarolniczą *

*Oprocentowanie kredytów udzielonych w kwocie wyższej niż 500 000 zł. ustalane jest 
indywidualnie. 

 TAB. 1 KREDYTY OBROTOWE
                                                                                                             oprocentowanie  zmienne  
  ● zabezpieczone hipoteką ,której aktualna wycena przewyższa
    2  – krotność kredytu ze spłatą do 1 roku 

WIBOR 3 m + marża 4,20  p.p.

  ● zabezpieczone hipoteką ,której aktualna wycena przewyższa
     1,5 – krotność kredytu

WIBOR 3 m + marża 5,20  p.p.

● inne zabezpieczenie WIBOR 3 m + marża 6,20  p.p.

 
TAB. 2 KREDYTY OBROTOWE na finansowanie bieżącej    
             działalności   rolniczej - limitowany na 1 ha 

                   oprocentowanie  stałe    
6,20 %

 
TAB. 3 KREDYTY w rachunku bieżącym 

oprocentowanie  stałe                                                                                                                                                           
 6,50 %

                                                                                                                                     oprocentowanie  zmienne      
 TAB. 4 KREDYTY  Szybka Gotówka dla Firm                                 WIBOR 3 m + marża 5,5 p.p.

 TAB. 5 KREDYTY   REWOLWINGOWE oprocentowanie  zmienne                                                                                                                                                       
5,50 %

TAB. 6 KREDYTY  PŁATNICZE redyskonto weksli+ 6,50 % marża

TAB. 7 KREDYTOWA  LINIA HIPOTECZNA  redyskonto weksli+ 4,50 % marża

TAB. 8 KREDYTY SZYBKA INWESTYCJA AGRO                                 WIBOR 3 m + marża 3,50 
p.p. 1) 

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. do czasu otrzymania przez Bank odpisu z 
ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wypisem hipoteki, 
podwyższa  się marżę o 1,50  p.p.
___________________________________________________________________________________

TAB.9  KREDYTY SZYBKA INWESTYCJA                                        WIBOR 3 m + marża 4,00 p.p. 1) 

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. do czasu otrzymania przez Bank odpisu z 
ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wypisem hipoteki, 



podwyższa  się marżę o 1,50  p.p.

 TAB. 10  KREDYTY  INWESTYCYJNE                                                    oprocentowanie  zmienne          
                                                                                                                                     6,80 %

TAB. 11  Karty kredytowe VISA Business Credit     dwukrotnej wysokości odsetek  ustawowych 
                                                                                                                                     w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP
                                                                                                                                     i 3,5 punktów procentowych , ustalanych przez Radę 
                                                                                                                                     Polityki Pieniężnej

                                                           

TAB.  12   W przypadku braku dostarczenia do Banku dokumentów do przeprowadzenia
monitoringu podwyższa się oprocentowanie o 2,00 punkty procentowe

Oprocentowanie obowiązuje do kredytów udzielonych od 01.11.2017 r.

TAB.  13   W przypadku przekwalifikowania  kredytu do kategorii  poniżej  standardu lub
wyższej kategorii ryzyka podwyższa się oprocentowanie o 2,00 punkty procentowe

Oprocentowanie obowiązuje do kredytów udzielonych od 01.11.2017 r.



CZĘŚĆ B.   KREDYTY dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
   * Oprocentowanie kredytów udzielonych w kwocie wyższej niż 500 000 zł. ustalane 

 jest indywidualnie                                                               
                                                      
                                                                 Oprocentowanie  w stosunku rocznym 

TAB. 1 KREDYTY GOTÓWKOWE   
__________________________________________________________________________________
Lp. okres kredytowania                                                                                     oprocentowanie

ZMIENNE
1. Kredyt Ekologiczny 5,00 %

okres kredytowania Bez
ubezpieczenia*

Z
ubezpieczeniem*

2. Bezpieczna Gotówka do 24 miesięcy 6,20 % 5,70 %

3. Bezpieczna Gotówka od 25 miesięcy do 60 miesięcy 6,70 % 6,20 %

4. Bezpieczna Gotówka od 61 miesięcy do 96 miesięcy 7,20 % 6,70 %

                                                                              __________                                                                                   

TAB. 2  KREDYTY ODNAWIALNE 
__________________________________________________________________________________

oprocentowanie
        STAŁE  

Kredyty odnawialne w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym         7,20 %
__________________________________________________________________________________

TAB. 3 LIMIT KREDYTY KARTY KREDYTOWY VISA CREDIT
__________________________________________________________________________________
Lp.                                                                                                 oprocentowanie

ZMIENNE
1. Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty        dwukrotnej wysokości odsetek  ustawowych 
                                                                                                                                                 w wysokości równej sumie stopy referencyjnej 
                                                                                                                                                 NBP  i 3,5 punktów procentowych , ustalanych 
                                                                                                                                                 przez Radę  Polityki Pieniężnej

                                                                        

2. Plan ratalny 1)                    dwukrotnej wysokości odsetek  ustawowych 
                                                                                                                                     w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP
                                                                                                                                     i 3,5 punktów procentowych , ustalanych przez Radę 
                                                                                                                                     Polityki Pieniężnej

                                                            
                            

1) Kwota objęta planem ratalnym nie może być niższa niż 300 zł.



                                                                                                                                                                       

TAB. 4  KREDYTY HIPOTECZNE    w ofercie od 01.08.2019 r. . 
__________________________________________________________________________________
Lp. Rodzaj kredytu                         oprocentowanie

     zmienne
1. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom   średni WIBOR 3 M +  marża

                                                                                                  2,30  p.p. 1) 

2. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny                                      średni WIBOR 3 M +  marża 
                                                                                                    3,50 p.p. 1)

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. Do czasu otrzymania przez Bank odpisu z 
ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem hipoteki, 
zwiększa się marżę o 1 p.p.

__________________________________________________________________________________________
TAB. 5  KREDYTY  KONSOLIDACYJNE

__________________________________________________________________________________
Lp. Cel kredytu                                                        oprocentowanie

        zmienne
1. W części przeznaczonej na cel mieszkaniowy       Stosuje się oprocentowanie dla kredytu 
                                                                                                                            Mój Dom

   2. W części przeznaczonej na cel niemieszkaniowy                 Stosuje się oprocentowanie dla kredytu
                                                                                                         Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

___________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ  C.    KREDYTY  DLA  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Wysokość  oprocentowania  każdorazowo  ustalana  jest  z  uwzględnieniem  dokumentów
przetargowych, bądź zapytań ofertowych.



Załącznik nr 4 – Inne

TAB. 1  KREDYTY PRZETERMINOWANE 
__________________________________________________________________________________

oprocentowanie
     ZMIENNE  

1) Kredyty przeterminowane udzielone do 31.12.2015 r.                        4 x stopy kredytu  
                                                                                                               lombardowego

2) Kredyty przeterminowane udzielone od 01.01.2016 r.                        2 x odsetek ustawowych
                                                                                                               za opóźnienie

________________________________________________________________________________

Załącznik nr 5 – Produkty wycofane z oferty Banku

CZĘŚĆ A.   RACHUNKI  DEPOZYTOWE

KLIENCI  INDYWIDUALNI

 KONTA OSOBISTE
TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w PLN
            
A)  Rachunki w ofercie do dnia  24 września 2012 r. oprocentowanie obowiązuje od 16.10.2014 r.

__________________________________________________________________________________
    Lp. Rodzaj rachunku oprocentowanie

zmienne
1.   POL-Konto                                                                                                                                        0,00%  
2.   POL-Konto Senior                                                                    _____                                              0,00%  
3.   POL-Konto Student                                                                                                                         0,00%  
4.   POL-Konto JUNIOR                                                                                                                         0,00%  

B)  Umowy zawarte  do dnia  31.01.2015 r. 

__________________________________________________________________________________
    Lp. Rodzaj rachunku oprocentowanie

zmienne
1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w ramach Pakietu  Młodzieżowego, 
Standardowego, Senior                                                                                                                       0,00%  
2.   Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy                         _____                                              0,00%  

TAB. 2  Lokaty oszczędnościowe Standard i Lokaty terminowe  potwierdzone książeczką  
oszczędnościową  w PLN  
Lp.   Rodzaj         Minimalna oprocentowanie



         rachunku     kwota zmienne      
                                         .        .                  3 mies.        6 mies.          12 mies.           24 mies.               36 mies  .  
1.     Lokaty oszczędnościowe Standard  
                               500   PLN                      0,08%         0,09%             0,02%               0,02%               0,02 %       

2. Lokaty potwierdzone 
     książeczką 
      oszczędnościową   500 PLN                       0,08%         0,09%             0,02%               0,02%               0,02 %       

TAB. 3.   Systematyczne oszczędzanie na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe  
 Rachunki w ofercie do dnia 01.01.1990 r.

____________________________________________________________________________

Lp.                        Rodzaj rachunku                                                                   oprocentowanie
                                                                                                                                                   zmienne  

1.       Książeczki mieszkaniowe w złotych                                                                                   0,02   %  

TAB. 4.   Rachunki oszczędnościowe w złotych
____________________________________________________________________________

Lp.                        Rodzaj rachunku                       Minimalna kwota                 oprocentowanie
                                                                                                                                                      zmienne  

1.       Rachunek oszczędnościowy                                            100 PLN                                     0,02 %  
2        Rachunek oszczędnościowy   POL-Efekt                         100 PLN                                   0,02 %  

CZĘŚĆ B. KREDYTY

Rozdział I.                  Oprocentowanie kredytów udzielonych przez  Bank  Spółdzielczy  w Środzie
Śląskiej  ( w stosunku rocznym)

 Dotyczy kredytów udzielonych od 28.04.2009 r. do09.02.2011 r. - nieoferowanych
.

L
p Rodzaj rachunku Stawka procentowa

 
1. Na działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą

-  linia hipoteczna 
stopa redyskonta weksli +

marża 5,5 p.p 



-
2. wykreślono

3. wykreślono

4. Kredyty w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym: 7,20 %

5. Kredyty mieszkaniowe  7,20 %

6. Kredyty  i należności przeterminowane
4 krotność stopy

lombardowej minus 1 punkt
procentowy

7.
wykreślono

    
Rozdział  II.                   Oprocentowanie według stopy zmiennej dla kredytów

udzielonych od dnia 10-02-2011 r. do 17.12.2011 r. - nieoferowanych
( w stosunku rocznym ).

Kredyt na działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą

 Linia hipoteczna  redyskonto weksli+ 3,50 % marża

 Inwestycyjny

● do kwoty 50.000 zł  7,20 %

● od kwoty 50.001 zł    do kwoty  100.000,00 zł. 7,20 %

● powyżej kwoty   100.000,00 zł. 7,20 % 

Kredyt mieszkaniowy

  ● ze spłatą do 10 lat  
   
   redyskonto weksli+ 2,50% marża

 

  ● ze spłatą do 20 lat    redyskonto weksli+ 3,00 % marża
 

  
● ze spłatą do 30 lat 
 

   redyskonto weksli+ 3,50 % marża
 

 Kredyt  odnawialny w rachunku POL - konto 7,20 %



 Kredyt przeterminowany 
 

   4 x stopa kredytu lombardowego

       

                  

                                                                                                                 

 

                

Rozdział  III.           Oprocentowanie według stopy zmiennej dla kredytów 
udzielonych od dnia 18-12-2011 r.  do 20.01.2013 r. ( w stosunku rocznym ).

Stawki obowiązują od 05.03.2015  r.

Kredyt na działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą

 Linia hipoteczna  redyskonto weksli+ 3,50 % marża

 Inwestycyjny

● do kwoty 50.000 zł  7,20 %

● od kwoty 50.001 zł    do kwoty  100.000,00 zł. 7,20 %

● powyżej kwoty   100.000,00 zł. 7,20 % 

        Kredyty hipoteczne  1) Oprocentowanie zmienne

   Kredyt mieszkaniowy Mój Dom 

 do kwoty 100.000,00 PLN

 powyżej kwoty 100.000,00 PLN

średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiaca
+  marża 3 p.p.

średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiąca
+ marża 2,50 p.p.

 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

 do kwoty 100.000,00 PLN

 powyżej kwoty 100.000,00 PLN

średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiąca
+ marża 3,35 p.p.

średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiąca
+ marża 3,10 p.p.

 1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. Do czasu otrzymania przez Bank odpisu z 
ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wypisem hipoteki, sza się 
marżę o 1 p.p.



 Limit kredytowy karty kredytowej VISA Credit
 transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty

 plan ratalny 1)

oprocentowanie zmienne
7,20 %

7,20

1) Kwota objęta planem ratalnym nie może być niższa niż 300 zl.

 Kredyt przeterminowany 
 Oprocentowanie zmienne

   4 x stopa kredytu lombardowego

      

                           
                                                                                             

        Rodził  IV.                 Oprocentowanie dla kredytów
udzielonych od dnia 21-01-2013 r. do dnia 09.05.2013 r. - 

( w stosunku rocznym ).
Stawki obowiązują od 05.03.2015  r.

Kredyt na działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą

 Linia hipoteczna  redyskonto weksli+ 3,50 % marża

 Inwestycyjny

● do kwoty 50.000 zł  9,00 %

● od kwoty 50.001 zł    do kwoty  100.000,00 zł. 8,10 %

● powyżej kwoty   100.000,00 zł. 7,80 % 

Kredyty dla klientów indywidualnych

        Kredyty hipoteczne  1) Oprocentowanie zmienne

   Kredyt mieszkaniowy Mój Dom 

 do kwoty 100.000,00 PLN

 powyżej kwoty 100.000,00 PLN

średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiaca +  marża 3
p.p.

średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiąca + marża
2,50 p.p.

 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

 do kwoty 100.000,00 PLN

 powyżej kwoty 100.000,00 PLN
średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiąca + marża

3,35 p.p.



średni WIBOR 3 M z poprzedniego miesiąca + marża
3,10 p.p.

 1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. Do czasu otrzymania przez Bank odpisu z 
ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wypisem hipoteki, sza się 
marżę o 1 p.p.

 Kredyty Konsolidacyjne Oprocentowanie

 Cel Kredytu
 W części przeznaczonej na cel mieszkaniowy Stosuje się oprocentowanie dla kredytu Mój Dom

 W części przeznaczonej na cel  niemieszkaniowy 
Stosuje się oprocentowanie dla kredytu Uniwersalny

Kredyt Hipoteczny

 Limit kredytowy karty kredytowej VISA Credit
 transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty

 plan ratalny 1)

oprocentowanie zmienne
7,50 %

                        7,50  %

1) Kwota objęta planem ratalnym nie może być niższa niż 300 zl.

 Kredyt przeterminowany  Oprocentowanie zmienne
   4 x stopa kredytu lombardowego

Rozdział V.                       Oprocentowanie dla kredytów
( w stosunku rocznym ).

obowiązujące od 01.08.2013 r. do 15.10.2013 r.

Kredyt na działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą

 Kredyt Szybka Gotówka dla Firm                                              WIBOR 3 m + marża 4,5 p.p. 1) 

1) w przypadku  nie przeprowadzania rozliczeń pieniężnych  przez rachunek prowadzony w Banku w okresach
kwartalnych w wysokość minimalnej proporcjonalnej do kwoty kredytu oprocentowania podwyższa się o 1 
p.p.

Linia hipoteczna  redyskonto weksli+ 3,50 % marża

Kredyt Szybka Inwestycja AGRO                                       WIBOR 3 m + marża 2,5 p.p. 1) 2)

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. do czasu otrzymania przez Bank odpisu z ksiąg 
wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wypisem hipoteki, podwyższa  się 
marżę o 1,50  p.p.
2) W przypadku  Klientów nie posiadających rachunku bieżącego w Banku oraz w przypadku  nie 
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych  przez rachunek prowadzony w Banku w okresach rocznych w 
wysokość minimalnej proporcjonalnej do kwoty kredytu oprocentowania podwyższa się o 1 p.p.



________________________________________________________________________________________

Kredyt Szybka Inwestycja                                                 WIBOR 3 m + marża 3,00 p.p. 1) 2)

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. do czasu otrzymania przez Bank odpisu z ksiąg 
wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wypisem hipoteki, podwyższa  się 
marżę o 1,50  p.p.
2) W przypadku  Klientów nie posiadających rachunku bieżącego w Banku oraz w przypadku  nie 
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych  przez rachunek prowadzony w Banku w okresach rocznych w 
wysokość minimalnej proporcjonalnej do kwoty kredytu oprocentowania podwyższa się o 1 p.p.

 Inwestycyjny

● do kwoty 50.000 zł  7,20 %

● od kwoty 50.001 zł    do kwoty  100.000,00 zł. 7,20 %

● powyżej kwoty   100.000,00 zł. 7,20 % 

Karta kredytowa VISA Business Credit                   7,20 %

 

Kredyty przeterminowane                                    4 x stopa kredytu lombardowego
_____________________________________________________________________________________

Oprocentowanie dla kredytów
będących w ofercie od dnia 01-06-2013 r. ( w stosunku rocznym ).

obowiązujące od 09.10.2014 r.

KREDYTY dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TAB. 1 KREDYTY GOTÓWKOWE
__________________________________________________________________________________
Lp.                                                                                                 oprocentowanie

ZMIENNE
1. Dla klientów, którzy posiadają pozytywną opinię kredytową 
    w Banku w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku średni WIBOR 3 M + marża  4,5 p.p.  

2. Dla klientów, którzy nie posiadają pozytywnej opinii kredytowej 
    w Banku w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku średni WIBOR 3 M + marża  5,5 p.p.  
                                                                              __________                                                                                   

TAB. 2  KREDYTY ODNAWIALNE 
__________________________________________________________________________________

oprocentowanie
        STAŁE  



Kredyty odnawialne w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym         7,20 %
__________________________________________________________________________________

TAB. 3 LIMIT KREDYTY KARTY KREDYTOWY VISA CREDIT
__________________________________________________________________________________
Lp.                                                                                                 oprocentowanie

ZMIENNE
1. Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty

          plan ratalny                                                             7,20 %

2. Plan ratalny 1)                                                             7,20 %
          1) Kwota objęta planem ratalnym nie może być niższa niż 300 zł.

                                                                                                                                                                       

TAB. 4  KREDYTY HIPOTECZNE 1)

__________________________________________________________________________________
Lp. Rodzaj kredytu                         oprocentowanie

     zmienne
1. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom   średni WIBOR 3 M +  marża

                                                                                                  (marża od 1,50 p.p. lub 2,50 p.p) 2) 

2. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny                                      średni WIBOR 3 M +  marża 
                                                                                                   (marża od 2,00 p.p. lub 2,70 p.p) 2)

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. Do czasu otrzymania przez Bank
odpisu z ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym 
wpisem hipoteki, zwiększa się marżę o 1 p.p.
2) Minimalna marża dostępna jest pod warunkiem  posiadania dowolnego konta osobistego wraz z 
wpływami dochodów nie mniejszymi niż 2 000 zł.

__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

TAB. 6  KREDYTY PRZETERMINOWANE 
__________________________________________________________________________________

oprocentowanie
     ZMIENNE  

Kredyty przeterminowane                                    4 x stopa kredytu lombardowego
________________________________________________________________________________



  Rozdział VI. 
                                      Oprocentowanie dla kredytów

będących w ofercie od dnia 15-10-2013 r. do 15.10.2014 r.
 ( w stosunku rocznym )

obowiązujące od 05.03.2015  r.

Część A. Kredyt na działalność gospodarczą, rolniczą 
                i  pozarolniczą

 TAB. 4 KREDYTY  Szybka Gotówka dla Firm                                 WIBOR 3 m + marża 4,5 p.p. 1) 

1) w przypadku  nie przeprowadzania rozliczeń pieniężnych  przez rachunek prowadzony w Banku w okresach
kwartalnych w wysokość minimalnej proporcjonalnej do kwoty kredytu oprocentowania podwyższa się o 1 
p.p.

TAB. 7 KREDYTOWA  LINIA HIPOTECZNA  redyskonto weksli+ 3,50 % marża

TAB. 8 KREDYTY SZYBKA INWESTYCJA AGRO                                 WIBOR 3 m + marża 2,5 p.p. 1) 2)

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. do czasu otrzymania przez Bank odpisu z ksiąg 
wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wypisem hipoteki, podwyższa  się 
marżę o 1,50  p.p.
2) W przypadku  Klientów nie posiadających rachunku bieżącego w Banku oraz w przypadku  nie 
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych  przez rachunek prowadzony w Banku w okresach rocznych w 
wysokość minimalnej proporcjonalnej do kwoty kredytu oprocentowania podwyższa się o 1 p.p.
________________________________________________________________________________________

TAB.9  KREDYTY SZYBKA INWESTYCJA                                        WIBOR 3 m + marża 3,00 p.p. 1) 2)

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. do czasu otrzymania przez Bank odpisu z ksiąg 
wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wypisem hipoteki, podwyższa  się 
marżę o 1,50  p.p.
2) W przypadku  Klientów nie posiadających rachunku bieżącego w Banku oraz w przypadku  nie 
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych  przez rachunek prowadzony w Banku w okresach rocznych w 
wysokość minimalnej proporcjonalnej do kwoty kredytu oprocentowania podwyższa się o 1 p.p.

 TAB. 10  KREDYTY  INWESTYCYJNE                                 

● do kwoty 50.000 zł  7,20 %



● od kwoty 50.001 zł    do kwoty  100.000,00 zł. 7,20 %

● powyżej kwoty   100.000,00 zł. 7,20 % 

TAB. 12  Karty kredytowe VISA Business Credit                  7,20 %

Oprocentowanie dla kredytów
będących w ofercie od dnia 01-06-2013 r. do 01.11.2014 r.

( w stosunku rocznym ).
obowiązujące od 09.10.2014 r.

CZĘŚĆ B.   KREDYTY dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TAB. 2  KREDYTY ODNAWIALNE 
__________________________________________________________________________________

oprocentowanie
        STAŁE  

Kredyty odnawialne w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym         7,20 %
__________________________________________________________________________________

TAB. 3 LIMIT KREDYTY KARTY KREDYTOWY VISA CREDIT
__________________________________________________________________________________
Lp.                                                                                                 oprocentowanie

ZMIENNE
1. Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty

          plan ratalny                                                             7,20 %

2. Plan ratalny 1)                                                             7,20 %
          1) Kwota objęta planem ratalnym nie może być niższa niż 300 zł.

                                                                                                                                                                       

TAB. 4  KREDYTY HIPOTECZNE 1)

__________________________________________________________________________________
Lp. Rodzaj kredytu                         oprocentowanie

     zmienne
1. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom   średni WIBOR 3 M +  marża

                                                                                                  (marża od 1,50 p.p. lub 2,50 p.p) 2) 

2. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny                                      średni WIBOR 3 M +  marża 
                                                                                                   (marża od 2,00 p.p. lub 2,70 p.p) 2)

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. Do czasu otrzymania przez Bank odpisu z ksiąg 
wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem hipoteki, zwiększa się marżę o 1 
p.p.
2) Minimalna marża dostępna jest pod warunkiem  posiadania dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów nie 
mniejszymi niż 2 000 zł.

__________________________________________________________________________________________
TAB. 5  KREDYTY  KONSOLIDACYJNE
__________________________________________________________________________________
Lp. Cel kredytu                                                        oprocentowanie



        zmienne
1. W części przeznaczonej na cel mieszkaniowy       Stosuje się oprocentowanie dla kredytu 
                                                                                                                            Mój Dom

   2. W części przeznaczonej na cel niemieszkaniowy                 Stosuje się oprocentowanie dla kredytu
                                                                                                         Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

___________________________________________________________________________________
  

Rozdział VII. wykreślono
                                      

Rozdział VIII. 
                                      Oprocentowanie dla kredytów

będących w ofercie od 16.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

KREDYTY dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 
TAB. 1 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom  

Oprocentowanie zmienne     

 średni WIBOR 3 M +  marża
(marża od 1,70 p.p. lub 2,70 p.p) 2) 1) 

 
TAB. 2 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

średni WIBOR 3 M +  marża
(marża od 2,20 p.p. lub 2,90 p.p) 2) 1) 

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. Do czasu otrzymania przez Bank odpisu z ksiąg wieczystych 
nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem hipoteki, zwiększa się marżę o 1 p.p.
2) Minimalna marża dostępna jest pod warunkiem  posiadania dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów nie 
mniejszymi niż 3 000 zł.

Rozdział IX. 
                                      Oprocentowanie dla kredytów

będących w ofercie od 01.10.2015 r. do 30.04.2017 r.

KREDYTY dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 
TAB. 1 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom  

Oprocentowanie zmienne     

 średni WIBOR 3 M +  marża  3,30 p.p.1)                                                                                                  

 
TAB. 2 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

średni WIBOR 3 M +  marża  4,30 p.p.1

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. Do czasu otrzymania przez Bank odpisu z ksiąg wieczystych 
nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem hipoteki, zwiększa się marżę o 1 p. p.

Rozdział X. 

Kredyt na działalność gospodarczą, rolniczą i  pozarolniczą w 
ofercie do 31.07.2019 r.



KREDYTY SZYBKA INWESTYCJA AGRO                                 WIBOR 3 m + marża 3,00 p.p. 1) 2)

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. do czasu otrzymania przez Bank odpisu z 
ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wypisem hipoteki, 
podwyższa  się marżę o 1,50  p.p.
2) W przypadku  Klientów nie posiadających rachunku bieżącego w Banku oraz w przypadku  nie przeprowadzania
rozliczeń pieniężnych  przez rachunek prowadzony w Banku w okresach rocznych w wysokość minimalnej 
proporcjonalnej do kwoty kredytu oprocentowania podwyższa się o 1 p.p.

________________________________________________________________________________________

 KREDYTY SZYBKA INWESTYCJA                                        WIBOR 3 m + marża 3,50 p.p. 1) 2)

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. do czasu otrzymania przez Bank odpisu z 
ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wypisem hipoteki, 
podwyższa  się marżę o 1,50  p.p.
2) W przypadku  Klientów nie posiadających rachunku bieżącego w Banku oraz w przypadku  nie przeprowadzania
rozliczeń pieniężnych  przez rachunek prowadzony w Banku w okresach rocznych w wysokość minimalnej 
proporcjonalnej do kwoty kredytu oprocentowania podwyższa się o 1 p.p.

KREDYTY dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

KREDYTY HIPOTECZNE    w ofercie od 01.05.2017 r. do 31.07.2019 r. 
__________________________________________________________________________________
Lp. Rodzaj kredytu                         oprocentowanie

     zmienne
1. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom   średni WIBOR 3 M +  marża

                                                                                                  2,00  p.p. 1) 

2. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny                                      średni WIBOR 3 M +  marża 
                                                                                                    3,00 p.p. 1)

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. Do czasu otrzymania przez Bank odpisu z 
ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem hipoteki, 
zwiększa się marżę o 1 p.p.

Rozdział XI. 

Kredyt na działalność gospodarczą, rolniczą i  pozarolniczą w ofercie 
do 31.03.2020 r.

 TAB. 10  KREDYTY  INWESTYCYJNE                                 

● do kwoty 50.000 zł  7,20 %

● od kwoty 50.001 zł    do kwoty  100.000,00 zł. 7,20 %

● powyżej kwoty   100.000,00 zł. 7,20 % 

Rozdział XIII. 



Kredyt dla klientów indywidualnych w ofercie od 01.08.2019 r.   do   30.11.2020   r.  

TAB. 1 KREDYTY GOTÓWKOWE   
__________________________________________________________________________________
Lp. okres kredytowania                                                                                     oprocentowanie

ZMIENNE
1. Bezpieczna Gotówka do 24 miesięcy                                  WIBOR 3 M + marża  5,00 p.p.                   

2. Bezpieczna Gotówka od 25 miesięcy do 60 miesięcy        WIBOR 3 M + marża  5,50 p.p. 
  
3. Bezpieczna Gotówka od 61 miesięcy do 96 miesięcy        WIBOR 3 M + marża  6,50 p.p.

                                                                                                                                  oprocentowanie
STAŁE

4. Szybka Gotówka do 24 miesięcy                                                                                   7,20 %    
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