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Zestawienie oprocentowania kredytów i pożyczek znajdujących się w aktualnej ofercie Banku 

 

1) klientów instytucjonalnych, z wyłączeniem kredytów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 

 

                                                 
1 nazwa produktowa kredytu wyróżniająca dany produkt spośród innych 

L.p.  

nazwa właściwa 

produktu kredytowego1 

 

 

szczegóły  

 

formuła 

oprocentowania 

 

oprocentowanie  

1. kredyt w rachunku 

bieżącym 
marża uzależniona od średniego 

miesięcznego obrotu: 

   do 500.000,00 zł 

powyżej 500.000,00 zł 

 

zmienna stopa procentowa 

oparta o stawkę   

WIBOR    

 plus stała marża 

 

 

WIBOR 1M  plus marża  Banku     

 WIBOR 1M  plus  marża  Banku                           

2. kredyt płatniczy  zmienna stopa procentowa 

oparta o uchwałę 

Zarządu 

 

8,40% 

 

3. karta kredytowa  zmienna stopa procentowa 

oparta o uchwałę 

Zarządu 

 

10,00% 

4. kredyt obrotowy  zmienna stopa procentowa 

oparta o uchwałę 

Zarządu 

 

7,50% 

  

5. kredyt obrotowy 

„Farmerski” 
 zmienna stopa procentowa 

oparta o uchwałę 

Zarządu 

 

7,50% 

 

6. kredyt obrotowy  

„Agro-Kredyt” 
 zmienna stopa procentowa 

oparta o uchwałę 

Zarządu 

 

7,30% 

 

7. kredyt obrotowy 

„Biznes-Kredyt” 

 zmienna stopa procentowa 

oparta o stawkę   

WIBOR    

 plus stała marża 

 

WIBOR 3M plus marża Banku 

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 3M plus marża uzależniona od: 

1) kwoty kredytu, 

2) od okresu kredytowania. 

3) wykupienia polisy ubezpieczeniowej na życie  

8. kredyt preferencyjny 

z pomocą ARiMR                                   

– linia K02 

 zmienna stopa procentowa oparta 

o stawkę   

WIBOR    

 plus stała marża 

WIBOR 3M + marża 

 2,50 p.p. 
płatne w części przez klienta oraz ARiMR wg 

obowiązujących Zasad udzielania kredytów 

preferencyjnych określonych Zarządzeniem 

Prezesa ARiMR 
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9. kredyt inwestycyjny  marża uzależniona od kwoty kredytu: 

 

 

do 500.000,00 zł 

powyżej 500.000,00 zł 

 

zmienna stopa procentowa 

oparta o stawkę   

WIBOR     

plus stała marża 

 

 

 

WIBOR 1M lub 3M plus marża Banku 

WIBOR 1M lub 3M plus marża Banku   

 

10. kredyt preferencyjny                      

z pomocą ARiMR                    

– linia RR 

– linia Z 

– linia PR 

– linia K01 

  

zmienna stopa procentowa oparta 

o stawkę   

WIBOR    

 plus stała marża 

 

WIBOR 3M + marża  

 2,50 p.p. 
płatne w części przez klienta 

oraz ARiMR wg 

obowiązujących Zasad 

udzielania kredytów 

preferencyjnych określonych 

Zarządzeniem Prezesa ARiMR 
 

 

11. kredyt inwestycyjny                    

z częściową spłatą 

kapitału – linia MRcsk 

 zmienna stopa procentowa 

oparta o stawkę   

WIBOR    

 plus stała marża 

 

 

WIBOR 3M + plus marża Banku               

 

Oprocentowanie  według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 3M  plus marża uzależniona od okresu 

kredytowania. 

12. kredyt inwestycyjny na 

uruchomienie / 

rozszerzenie 

działalności 

gospodarczej 

marża uzależniona od udziału środków 

własnych: 

do 50% 

powyżej 50% 

 

zmienna stopa procentowa 

oparta o stawkę   

WIBOR    

 plus stała marża 

 

 

WIBOR 3M plus marża  Banku 

WIBOR 3M plus marża  Banku 

13. kredyt inwestycyjny ze 

środków EFRWP 

w ramach linii kredytowej                        

„Wiarygodny Partner”  

obowiązuje  

od dnia15 lipca 2015r. 

la 

 

 

w zakresie agroturystyki  

 

 

 

zmienna stopa procentowa 

oparta 

o redyskonto weksli 

3,20 

stopy redyskonta weksli 

NBP 

nie mniej niż stopa 

referencyjna Unii 

Europejskiej 

1,20 lub 1,60  

stopy redyskonta weksli 

NBP 

nie mniej niż 4,00 % 
 

14. kredyt unijny SGB marża uzależniona od kwoty kredytu: 

 

 

  do 500.000,00 zł 

powyżej 500.000,00 zł 

 

zmienna stopa procentowa 

oparta o stawkę   

WIBOR    

 plus stała marża 

 

 

 

 

WIBOR 1M lub 3M plus marża  Banku 

WIBOR 1M lub 3M plus marża  Banku  
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Należności przeterminowane – oprocentowanie zmienne równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.  

Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z umowy przekracza wysokość maksymalnych odsetek ustawowych należą się maksymalne odsetki 

ustawowe.  

Oprocentowanie kredytów i pożyczek określane jest w stosunku rocznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

kredyt inwestycyjny                           

„Agro-Inwestycja” 

  zmienna stopa procentowa 

oparta o stawkę   

WIBOR    

 plus stała marża 

 

WIBOR 12M plus marża  Banku 

 

 

 

Oprocentowanie  według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 12M  plus marża uzależniona od: 

a) okresu kredytowania, 

b) przedmiotu kredytowania. 

16. kredyt inwestycyjno - 

obrotowy 

  zmienna stopa procentowa 

oparta o stawkę   

WIBOR    

 plus stała marża 

 

WIBOR 1M lub 3M  plus marża  Banku 

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 1M lub 3M plus marża uzależniona: 

1) od okresu kredytowania, 

2) przedmiotu kredytowania w kategorii zasadnicze finansowanie.  
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2) Jednostek Samorządu Terytorialnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należności przeterminowane – oprocentowanie zmienne równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.  

Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z umowy przekracza wysokość maksymalnych odsetek ustawowych należą się maksymalne odsetki 

ustawowe.  

Oprocentowanie kredytów i pożyczek określane jest w stosunku rocznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 nazwa produktowa kredytu wyróżniająca dany produkt spośród innych 

L.p. nazwa właściwa 

produktu kredytowego2 

 

szczegóły  

formuła 

oprocentowania 

 

Oprocentowanie  

1. kredyt w rachunku 

bieżącym 
 

 

zmienna stopa procentowa 

oparta o stawkę   

WIBOR    

 plus stała marża,  

 lub o redyskonto weksli 

 

 

do negocjacji 2. kredyt obrotowy 

3. 

 

kredyt inwestycyjny 

4. kredyt inwestycyjny ze 

środków EFRWP 

w zakresie budowy, przebudowy i remontu 

dróg publicznych, gminnych                                  

i powiatowych  na terenach wiejskich                   

w zakresie wiejsko-gminnych  szkół 

podstawowych, gimnazjów i liceów                 

oraz zawodowych szkół rolniczych                     

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi      

w wodę  

ALA 

w zakresie agroturystyki 

 

 

 

 

zmienna stopa procentowa 

oparta 

o redyskonto weksli 

 

2,06 

stopy redyskonta weksli 

nie mniej niż 6,00  % 

1,20 lub 1,60  

stopy redyskonta weksli 

nie mniej niż 4,00 % 
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3) klientów indywidualnych 

 

                                                 
3 nazwa produktowa kredytu wyróżniająca dany produkt spośród innych 

L.p.  

nazwa właściwa 

produktu kredytowego3 

 

 

szczegóły  

 

formuła 

oprocentowania 

 

oprocentowanie 

1. kredyt mieszkaniowy  zmienna stopa procentowa 

oparta o stawkę   

WIBOR    

 plus stała marża 

 

WIBOR 6M plus   

marża Banku 

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej,  opartej o stawkę WIBOR 6M  plus marża uzależniona od: 

a) kwoty kredytu, 

b) okresu kredytowania, 

c) wykupienia polisy ubezpieczeniowej na życie, zastrzeżeniem, że okres objęcia ubezpieczeniem nie może być krótszy                                    

niż połowa okresu kredytowania. 

2. kredyt w ROR  zmienna stopa procentowa 

oparta o  stawkę                     

WIBOR  plus stała marża 

 

WIBOR 12M plus marża Banku 

3. karta kredytowa  zmienna stopa procentowa 

oparta o  stawkę                     

WIBOR  plus stała marża 

 

WIBOR 12M plus marża Banku 

 

4. kredyt konsolidacyjny  stała  

zmienna stopa procentowa 

oparta o stawkę WIBOR 

plus stała marża 

od 4,65% do 9,60% wg wskazań Tab. 1 

 

WIBOR 6M + marża                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Tab. 1 

przedmiot 

kredytowania 
bez  kr. mieszkaniowego z kr. mieszkaniowym 

zabezpieczenie H- H+ H- H+ 

dodatkowe U- U+ U- U+ 

<=25% 

GOT 

>25%                   

GOT 

<=25%  

GOT 

>25%   

GOT 

do 3 lat 9,60% 9,20% 8,90% 8,50% 5,85% 7,95% 4,65% 6,55% 

Legenda : 

 „H-”  –  bez zabezpieczenia w postaci hipoteki 

 „H+” –  z zabezpieczeniem w postaci hipoteki 

 „U-„  –  bez ubezpieczenia na życie 

 „U+”  –  z ubezpieczeniem na życie 
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Należności przeterminowane – oprocentowanie zmienne równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.  

Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. 

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z umowy przekracza wysokość maksymalnych odsetek ustawowych należą się maksymalne odsetki 

ustawowe.  

Oprocentowanie kredytów i pożyczek określane jest w stosunku rocznym.  

 

Oprocentowanie : 

1) stałe dla okresu kredytowania do 3 lat, 

2) zmienne dla okresu kredytowania powyżej 3 lat, oparte o stawkę WIBOR 6M plus marża uzależniona od: 

a) okresu kredytowania, 

b) przedmiotu kredytowania tzn. czy wśród konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy, 

c) zabezpieczenia zwrotu kredytu tzn. czy wśród prawnych form zabezpieczenia kredytu jest hipoteka na nieruchomości, 

d) wykupienia polisy ubezpieczeniowej na życie zastrzeżeniem, że okres objęcia ubezpieczeniem nie może być krótszy                                    

niż połowa okresu kredytowania. 

5. kredyt na lata do 3 lat 

 

dla kredytów z ubezpieczeniem  

dla kredytów bez ubezpieczenia 

 

 

stała stopa procentowa                

oparta o uchwałę 

Zarządu 

 

 

9,70% 

9,90% 

powyżej 3 lat 

 

dla kredytów z ubezpieczeniem  

dla kredytów bez ubezpieczenia 

 

zmienna stopa procentowa 

oparta o stawkę   

WIBOR    

 plus stała marża 

 

 

WIBOR 12M plus marża Banku 

WIBOR 12M plus marża Banku 

 

6. kredyt spółdzielca 

 

 stała stopa procentowa oparta  

o uchwałę Zarządu 

 

2,63% 

 

7. kredyt studencki 

preferencyjny  

 zmienna stopa  

procentowa oparta 

o redyskonto weksli 

 

1,20  

stopy redyskonta weksli 

8. pożyczka hipoteczna  zmienna stopa procentowa 

oparta o stawkę   

WIBOR    

 plus stała marża  

 

WIBOR 6M plus marża Banku  

 

 

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 6M plus marża uzależniona od: 

a) kwoty kredytu, 

b) okresu kredytowania, 

c)   wykupienia polisy ubezpieczeniowej na życie zastrzeżeniem, że okres objęcia ubezpieczeniem nie może być krótszy niż połowa okresu 

kredytowania. 


