
 

 
 

 

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK BANKOWYCH 

od dnia 08 czerwca 2020 r. 

 RODZAJ KREDYTU/POŻYCZKI OPROCENTOWANIE 
% w 

stosunku 
rocznym 

 

I. KREDYTY I POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
1.  Kredyt obrotowy  do 3 lat   
 - do 1 roku o stałej stopie procentowej ustalane w oparciu  

o indywidualne warunki  
 

 - powyżej 1 roku    

 ▪ o stałej stopie procentowej ustalane w oparciu  
o indywidualne warunki  

 

 ▪ o zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku  

2. Kredyt obrotowy „Plus” do 1 roku o stałej stopie procentowej   
3. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  do 3 lat   

 - do 1 roku o stałej stopie procentowej ustalane w oparciu  
o indywidualne warunki  

 

 - powyżej 1 roku    
 ▪ o stałej stopie procentowej ustalane w oparciu  

o indywidualne warunki  
 

 ▪ o zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku  
4.   Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej do 1 roku 

o stałej stopie procentowej 
ustalane w oparciu  
o indywidualne warunki  

 

5.  Kredyt inwestycyjny do 15 lat     
 - do 5 lat o stałej stopie procentowej ustalane w oparciu  

o indywidualne warunki 
 

 - powyżej 5 lat o zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M  plus marża Banku  
6. Kredyt technologiczny do 15 lat  o zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M  plus marża Banku  
7. Kredyt płatniczy do 30 dni o stałej stopie procentowej ustalane w oparciu  

o indywidualne warunki  
 

8.  Kredyt unijny SGB    
 - do 5 lat o stałej stopie procentowej  ustalane w oparciu  

o indywidualne warunki 
 

 - powyżej 5 lat o zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M plus marża Banku  

9. Kredyt inwestycyjny - ZIEMIA  do 30 lat o zmiennej stopie 
procentowej 

WIBOR 3 M plus marża Banku  

10. Kredyt  preferencyjny  inwestycyjny i obrotowy z dopłatami do 
oprocentowania z ARIMR do 15 lat o zmiennej stopie 
procentowej 

  

 - kredyt z linii K01, K02, KSP WIBOR 3M plus marża Banku  
 - kredyt z linii PR, RR, Z WIBOR 3M plus marża Banku  

11. Pożyczka hipoteczna do 15 lat o zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M plus marża Banku  
12. Limit na  karcie kredytowej do 4 lat o zmiennej stopie 

procentowej 
 7,20% 
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13. Kredyt na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych – linia ZC  do 8 
lat o zmiennej stopie procentowej 

WIBOR 3M plus marża Banku  

II. KREDYTY DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 
1. Kredyt obrotowy do 3 lat o stałej stopie procentowej ustalane w oparciu  

o indywidualne warunki 
 

2. Kredyt obrotowy „Plus” do 1 roku  o stałej stopie procentowej  ustalane w oparciu  
o indywidualne warunki 

 

3. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do 3 lat o stałej stopie 
procentowej 

ustalane w oparciu  
o indywidualne warunki 

 

4. Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej do 1 
roku o stałej stopie procentowej 

ustalane w oparciu  
o indywidualne warunki 

 

5. Kredyt „Agrokredyt” do 15 lat   
 - do 5 lat o stałej stopie procentowej  ustalane w oparciu  

o indywidualne warunki  
 

 - powyżej 5 lat o zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M plus marża Banku  

6. Kredyt inwestycyjny do 15 lat    
 - do 5 lat o stałej stopie procentowej ustalane w oparciu  

o indywidualne warunki 
 

 - powyżej 5 lat o zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M plus marża Banku  

7. Kredyt unijny SGB    
 - do 5 lat o stałej stopie procentowej ustalane w oparciu  

o indywidualne warunki 
 

 - powyżej 5 lat o zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M plus marża Banku  

8. Kredyt inwestycyjny - ZIEMIA do 30 lat o zmiennej stopie 
procentowej   

WIBOR 3M  plus marża Banku  

9. Kredyt  preferencyjny  inwestycyjny i obrotowy z dopłatami do 
oprocentowania z ARIMR do 15 lat o zmiennej stopie 
procentowej 

  

 - kredyt z linii K01, K02, KSP WIBOR 3M plus marża Banku  

 - kredyt z linii PR, RR, Z WIBOR 3M plus marża Banku  

10. Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych 
przez młodych rolników (linia MRcsk) do 10 lat o zmiennej stopie 
procentowej 

WIBOR 3M plus marża Banku 
 

11. Limit na  karcie kredytowej do 4 lat o zmiennej stopie 
procentowej 

 
7,20% 

12. Kredyt na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych – linia ZC do 8 lat 
o zmiennej stopie procentowej 

WIBOR 3M plus marża Banku 
 

III. KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELANE OSOBOM FIZYCZNYM 
1. Kredyt konsumencki   
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 1) Kredyt gotówkowy, kredyt gotówkowy Plus do 96 miesięcy 

o stałej stopie procentowej 

 7,20% 

 2) Kredyt gotówkowy „Profit Kredyt”, kredyt gotówkowy 

Plus „Profit Kredyt” do 96 miesięcy o stałej stopie 

procentowej 

 7,20% 

 3) Kredyt odnawialny w ROR do 12 miesięcy o stałej stopie 
procentowej 

 
7,20% 

2. Kredyt  mieszkaniowy do 30 lat o zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M plus marża Banku 
od 2,50 p.p.  

 

3.  Pożyczka hipoteczna do 20 lat o zmiennej stopie procentowej WIBOR 3M plus marża Banku 
od 4,30 p.p. 

 

4. Limit na  karcie kredytowej do 4 lat o zmiennej stopie 
procentowej 

WIBOR 12M plus marża 
Banku 5,36 p.p. 

 

IV. KREDYTY INNE 
1. Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych  

i remontowych o zmiennej stopie procentowej 
  

 - dla osób fizycznych do 10 lat WIBOR 3M plus marża Banku  

 - dla wspólnot mieszkaniowych do 20 lat WIBOR 3M plus marża Banku  

 - dla pozostałych klientów do 15 lat WIBOR 3M plus marża Banku  

2. Kredyt  inwestycyjny na remont dla wspólnot mieszkaniowych 
do 20 lat o zmiennej stopie procentowej 

WIBOR 3M plus marża Banku  

V. KREDYTY I POŻYCZKI PRZETERMINOWANE dwukrotność wysokości 
odsetek ustawowych za 
opóźnienie 

 

 
 

 

 


