1. Oprocentowanie kredytów bankowych ustalane jest Uchwałą Zarządu Banku według stałej
lub zmiennej stopy procentowej.
2. Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalane jest w oparciu o stawkę
WIBOR 3M dla depozytów złotowych 3-miesięcznych lub WIBOR 1 M dla depozytów
złotowych 1-miesięcznych.
3. Stawka WIBOR 3M dla depozytów złotowych 3-miesięcznych określana jest jako średnia
arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i obowiązuje od
pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień m-ca, do ostatniego dnia
okresu tj. ostatniego dnia m-ca.
4. Wysokość stawki WIBOR 1 M dla depozytów złotowych 1-miesięcznych określana jest jako
stawka średnia z okresu jednego miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania,
publikowana na koniec każdego okresu przez Bank i obowiązuje od pierwszego dnia
rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień m-ca, do ostatniego dnia okresu tj.
ostatniego dnia m-ca
Kredyty na działalność gospodarczą
Oprocentowanie kredytów bankowych na działalność gospodarczą ustala się według zmiennej stopy
procentowej w stosunku rocznym w oparciu o stawkę WIBOR 3M dla depozytów złotowych 3miesięcznych + stałą marżę banku uzależnioną od kwoty kredytu:
Lp.

Kwota kredytu

Wysokość stałej marży:

1.

do 49.999 zł.

5,00 %

2.

od 50.000 zł. do 199.999 zł.

4,00 %

3.

pow. 199.999 zł.

3,50 %

Kredyty na działalność rolniczą

Lp.

Rodzaj kredytu

1.

Kredyt obrotowy w
rachunku kredytowym

2.

- Kredyt w rachunku
bieżącym
- Kredyt płatniczy
- Kredyt rewolwingowy
- Kredyt inwestycyjny

Kredyty dla osób fizycznych

Oprocentowanie
STAŁE (dla kredytów do 1 roku)
7,50 %
ZMIENNE
(dla kredytów powyżej 1 roku)
WIBOR 3M + stała marża w wysokości 6,00 %
ZMIENNE
WIBOR 3M + stała marża uzależniona od kwoty
kredytu:
Kwota kredytu

Wysokość stałej
marży:

- do 49.999 zł.

5,00 %

- od 50.000 zł. do 149.999 zł.

4,00 %

- pow. 149.999 zł.

2,50 %

Lp.

Rodzaj kredytu

Oprocentowanie
STAŁE (dla kredytów do 1 roku)
7,90 %

1.

Kredyt gotówkowy

ZMIENNE

„Bezpieczna Gotówka”

WIBOR 3M + marża w wysokości:

Kredyt w ROR
2.
Debet w ROR

do 3 lat

od 3 lat do 8 lat

5,00 %

6,00 %
ZMIENNE

WIBOR 3M + marża 5,00 %
ZMIENNE
0,85 oprocentowania kredytu przeterminowanego
ZMIENNE

3.

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

WIBOR 3M + marża w wysokości:
LtV do 30 %

LtV od 31 % do 80 %

do 10 lat

3,00 %

3,50 %

powyżej 10 lat

3,25 %

4,00 %
ZMIENNE

4.

Uniwersalny kredyt hipoteczny

WIBOR 3M + marża w wysokości:
LtV do 50 %

LtV od 51 % do 80 %

do 10 lat

3,25 %

3,75 %

powyżej 10 lat

3,50 %

4,00 %
ZMIENNE

5.

6.

Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla
Młodych”

WIBOR 3M + marża w wysokości:
LtV do 50 %

LtV od 51 % do 80 %

do 10 lat

3,25 %

3,75 %

powyżej 10 lat

3,50 %

4,00 %

Kredyt konsolidacyjny

ZMIENNE
WIBOR 3M + marża w wysokości:

do 100 tyś. zł.

powyżej 100 tyś. zł.

do 5 lat

4,00 %

5,00 %

powyżej 5 lat:

5,00 %

6,00 %

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego z tytułu kredytów bankowych ustala się w stosunku
rocznym wg zmiennej stopy procentowej określonej w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych
za opóźnienie w stosunku rocznym i obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane. Odsetki
ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i
5,5 p.p

