
Załącznik  

do Uchwały nr 22/2022  

z dnia 07.02.2022r. 

(po ostatniej zmianie) 

 

Bank Spółdzielczy w Sławnie 
    Spółdzielcza Grupa Bankowa 

 

Tabela oprocentowania kredytów 

 dla klientów Banku Spółdzielczego w Sławnie 

 
Rozdział 1. Oprocentowanie kredytów udzielanych klientom indywidualnym 

  
wysokość oprocentowania     

w skali roku 
a/

 

rodzaj 

oprocentowania 

1. KREDYT GOTÓWKOWY udzielany od  31.12.2021. z terminem spłaty 

a) do 1 roku 7,20 % stałe 

b) powyżej 1 roku do 3 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 6,95 pp 
zmienne 

c) powyżej 3 lat do 5 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 6,95 pp. zmienne 

d) powyżej 5 lat do 7 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 6,95 pp. zmienne 

2. 
KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM 
udzielany/odnawiany od 31.12.2021r. 

WIBOR 12M1 + stała 
marża 6,25 pp. 

zmienne 

3. KREDYT NA CELE MIESZKANIOWE udzielany od 31.12.2021r. 
WIBOR 3M2 + marża 

od 2,00 p.p.* 
zmienne 

4. KREDYT KONSOLIDACYJNY udzielany od 31.12.2021r 
WIBOR 3M2 + stała 
marża 4,11 pp. ** zmienne 

5. POŻYCZKA HIPOTECZNA udzielana od 31.12.2021r. 
WIBOR 3M2 + stała 
marża 4,61 pp. ** 

zmienne 

6. 
KREDYT KONSUMPCYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE udzielany od 
31.12.2021r. 

WIBOR 3M2 + stała 
marża 4,81 pp. ** 

zmienne 

7. KREDYT W RAMACH KARTY KREDYTOWEJ udzielany od 01.02.2022r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 7,75 pp. 
zmienne 

8. 
KREDYT GOTÓWKOWY DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH I FINANSOWYCH udzielany od 
31.12.2021r. z terminem spłaty: 

 a) do 1 roku 6,50 % stałe 

 b) powyżej 1 roku do 7 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 6,50 pp. 
zmienne 

9. KREDYT GOTÓWKOWY Kredyt EKO! udzielany od 31.12.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 4,50 pp. 
zmienne 

10. KREDYT GOTÓWKOWY OKOLICZNOŚCIOWY KOMFORTOWY udzielany od 01.02.2022r. do 29.04.2022r. z 
terminem spłaty: 

 - do 1 roku  6,70 % stałe 

 - powyżej 1 roku do 3 lat WIBOR 12M1 + stała 
marża 6,45 pp. 

zmienne 

 
 a/ nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek ustawowych równa się sumie stopy 

referencyjnej NBP i 3,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku gdy oprocentowanie kredytu wynikające z zapisów umowy kredytu będzie wyższe niż odsetki maksymalne, 
Bank pobiera odsetki maksymalne. 

1 stawka WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem 
rozpoczynającym dany okres odsetkowy. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę 
punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1-go lutego kolejnego roku kalendarzowego 

2 stawka WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem 
rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał). Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą 
liczbę punktów procentowych. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego 

* marża ulega: 
-  podwyższeniu o 0,20 pp. dla klientów nie posiadających w BS w Sławnie ror i karty debetowej lub kredytowej, 
-  obniżeniu o 0,20 pp. w przypadku ubezpieczenia na życie przez okres minimum 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytu, 
-  podwyższeniu o 0,90 pp. do dnia dostarczenia do Banku prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku, 
- podwyższeniu o 0,07 pp. z tytułu objęcia ochroną ubezpieczenia niskiego wkładu do dnia dokonania spłaty części kredytu objętej 

ubezpieczeniem, 
-  podwyższeniu o 0,25 pp. przy udziale środków własnych w wysokości poniżej 20% kosztów inwestycji 
 

** marża ulega: 
- podwyższeniu o 0,20 pp. dla klientów nie posiadających w BS w Sławnie ror i karty debetowej lub kredytowej, 
- podwyższeniu o 0,90 pp. do dnia dostarczenia do Banku prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku, 
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Rozdział 2a. Oprocentowanie kredytów udzielanych klientom instytucjonalnym 
  

wysokość oprocentowania    

w skali roku
1
 

rodzaj 
oprocentowania 

1. 

UDZIELANY / ODNAWIANY* OD 01.02.2022r.: 

WIBOR 3M2 + stała 
marża3  

zmienne 

a) KREDYT OBROTOWY 

b) KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM 

c) KREDYT INWESTYCYJNY 

d) KREDYT HIPOTECZNY 

2. KREDYT W RAMACH KARTY KREDYTOWEJ udzielany od 19.02.2021r. 

dwukrotność sumy 
stopy referencyjnej 
NBP i stałej marży 

3,5 pp. 

zmienne 

3. KREDYT INWESTYCYJNY UNIJNY SGB udzielany od 01.02.2022r. 
WIBOR 3M2 + stała 

marża 3,75 pp. 
zmienne 

4. 
KREDYT INWESTYCYJNY Z PORĘCZENIEM FUNDUSZU POMERANIA udzielany od 
01.02.2022r. 

WIBOR 3M2 +stała 
marża 3,50 p.p. 

zmienne 

5. KREDYT DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH 
ustalane w drodze 
oferty przetargowej 

zmienne 

6. 
KREDYT NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH MŚP udzielany 
od 01.02.2022r. 

WIBOR 3M2 +stała 
marża 3,50 p.p. 

zmienne 

 
*odnowienie kredytu (przedłużenie okresu kredytowania na następny okres) dotyczy kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym sporządzane w 
formie aneksu. 

1 nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek ustawowych równa się sumie stopy 
referencyjnej NBP i 3,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku gdy oprocentowanie kredytu wynikające z zapisów umowy kredytu będzie wyższe niż odsetki maksymalne, 
Bank pobiera odsetki maksymalne. 

2 stawka WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i obowiązuje przez okres całego  miesiąca. Zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem 
każdego miesiąca kalendarzowego. 

3 stała marża uzależniona od przedmiotu kredytowania, okresu kredytowania, kwoty kredytu, prawnego zabezpieczenia kredytu, współczynnika LtV, 
przychodów, udziału środków własnych w inwestycji. 

 

Rozdział 2b. Oprocentowanie kredytów udzielanych dla rolnictwa 
  

wysokość oprocentowania    

w skali roku
1
 

rodzaj 
oprocentowania 

1. 

UDZIELANY / ODNAWIANY* OD 01.02.2022r.: 

WIBOR 3M2 + stała 
marża3  

zmienne 

a) KREDYT OBROTOWY SGB Agro 

b) KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM SGB Agro 

c) KREDYT DOBRY PLON SGB Agro 

d) KREDYT INWESTYCYJNY SGB Agro 

e) KREDYT HIPOTECZNY 

2. KREDYT W RAMACH KARTY KREDYTOWEJ udzielany od 19.02.2021r. 

dwukrotność sumy 
stopy referencyjnej 
NBP i stałej marży 

3,5 pp. 

zmienne 

3. KREDYT INWESTYCYJNY ZAKUP ZIEMI SGB Agro udzielany od 01.02.2022r. 
WIBOR 3M2+ stała 

marża 3,50 pp. 
zmienne 

4. KREDYT INWESTYCYJNY UNIJNY SGB udzielany od 01.02.2022r. 
WIBOR 3M2 + stała 

marża 3,75 pp. 
zmienne 

5. KREDYTY PREFERENCYJNE Z LINII ARiMR (RR, Z, PR) 
WIBOR 3M4 + stała 

marża 2,50 pp. 
zmienne 

6. KREDYTY PREFERENCYJNE Z LINII ARiMR K01, K02 udzielane od 21.08.2018r. 
WIBOR 3M4 + stała 

marża 3,50 pp. 
zmienne 

7. KREDYT Z CZĘŚCIOWĄ SPŁATĄ KAPITAŁU Z LINII MRcsk udzielany od 01.02.2022r. 
WIBOR 3M2 + stała 

marża 3,80 pp. 
zmienne 

8. 
KREDYT NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH Agro udzielany 
od 01.02.2022r. 

WIBOR 3M2 +stała 
marża 3,50 p.p. 

zmienne 

 
*odnowienie kredytu (przedłużenie okresu kredytowania na następny okres) dotyczy kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym sporządzane w 
formie aneksu. 

1 nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek ustawowych równa się sumie stopy 
referencyjnej NBP i 3,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku gdy oprocentowanie kredytu wynikające z zapisów umowy kredytu będzie wyższe niż odsetki maksymalne, 
Bank pobiera odsetki maksymalne. 

2  stawka WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i obowiązuje przez okres całego  miesiąca. Zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem 
każdego miesiąca kalendarzowego. 

3 stała marża uzależniona od przedmiotu kredytowania, okresu kredytowania, kwoty kredytu, prawnego zabezpieczenia kredytu, współczynnika LtV, 
przychodów, udziału środków własnych w inwestycji. 

4 stopa referencyjna WIBOR 3M, ogłaszana w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek, 
obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowiązuje przez okres następnego kwartału. 
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Rozdział 2c.  Oprocentowanie kredytów udzielanych wspólnotom 
mieszkaniowym oraz  kredytów na realizację przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych i remontowych z premią BGK 

  
wysokość oprocentowania    

w skali roku
1
 

rodzaj 
oprocentowania 

1. KREDYT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, udzielany od 01.02.2022r. 
WIBOR 3M2 + stała 

marża 4,50 pp. 
zmienne 

2. 

KREDYT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH Z PREMIĄ BGK, 
udzielany od 01.02.2022r. z terminem spłaty: 

a) do 1 roku 
WIBOR 3M2 + stała 

marża 4,25 pp. 
zmienne 

b) powyżej 1 roku 
WIBOR 3M2 + stała 

marża 4,75 pp. 
zmienne 

 

1 nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek ustawowych równa się sumie stopy 
referencyjnej NBP i 3,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku gdy oprocentowanie kredytu wynikające z zapisów umowy kredytu będzie wyższe niż odsetki maksymalne, 
Bank pobiera odsetki maksymalne. 

2  stawka WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek i obowiązuje przez okres całego  miesiąca. Zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem 
każdego miesiąca kalendarzowego. 

 

Rozdział 3. Wysokość stawki bazowej Banku – zmiennego składnika 
oprocentowania kredytów udzielanych klientom instytucjonalnym (w 
tym rolnikom) – stawka obowiązuje dla produktów opartych na ww. 
stawce, udzielonych do 19.11.2018r.: 

 
stawka bazowa Banku 3,50 % 

 

Rozdział 4.  Oprocentowanie kredytów udzielanych klientom indywidualnym 
wycofanych z oferty banku lub dla których okres udzielania upłynął 

   
wysokość oprocentowania    

w skali roku 
a/

 

rodzaj 
oprocentowania 

1. KREDYT GOTÓWKOWY udzielony: 

a) od 02.02.2015r. do 31.01.2016r. z terminem spłaty powyżej 1 roku do 7 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 9,87 pp.  
zmienne 

b) od 01.02.2016r. do 31.01.2017r. z terminem spłaty: 

        - powyżej 1 roku do 7 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 8,18 pp.   
zmienne 

c) od 01.02.2017r. do 05.01.2018r. z terminem spłaty: 

        - powyżej 1 roku do 7 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 8,16 pp. 
zmienne 

d)     od 08.01.2018r. do 11.05.2020r. z terminem spłaty:   

        - powyżej 1 roku do 3 lat 
WIBOR 12M1 + stała 
marża 4,66 pp. 

zmienne 

        - powyżej 3 lat do 5 lat 
WIBOR 12M1 + stała 
marża 5,16 pp. 

zmienne 

        - powyżej 5 lat do 7 lat 
WIBOR 12M1 + stała 
marża 5,96 pp. 

zmienne 

e) od 12.05.2020r. do 31.07.2020r. z terminem spłaty: 
 

 

          - powyżej 1 roku do 3 lat 7,50 % stałe 

          - powyżej 3 lat do 5 lat 
WIBOR 12M1 + stała 
marża 5,60 pp. 

zmienne 

          - powyżej 5 lat do 7 lat 
WIBOR 12M1 + stała 
marża 5,90 pp. 

zmienne 

f) od 01.08.2020r. do 31.01.2021r. z terminem spłaty: 
 

 

           - do 1 roku 7,00 % stałe 

           - powyżej 1 roku do 3 lat 7,10 % stałe 

           - powyżej 3 lat do 5 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 5,60 pp. 
zmienne 

              - powyżej 5 lat do 7 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 5,90 pp. 
zmienne 

g) od 01.02.2021r. do 31.10.2021r. z terminem spłaty: 
 

 

         - powyżej 1 roku do 3 lat 7,20 % stałe 

h) od 02.11.2021r. do 30.12.2021r. z terminem spłaty:   

         - do roku 7,20 % stałe 

        - powyżej 1 roku do 3 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 6,95 pp. 
zmienne 

        - powyżej 3 roku do 5 lat WIBOR 12M1 + stała 
marża 6,95 pp. 

zmienne 

        - powyżej 5 roku do 7 lat WIBOR 12M1 + stała 
marża 6,95 pp. 

zmienne 
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2. KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM udzielony:  

a) od 01.02.2016r. do 31.01.2017r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 8,18 pp.   
zmienne 

b) od 01.02.2017r. do 31.01.2018r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 8,16 pp.   
zmienne 

c) od 01.02.2018 do 31.01.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 5,65 pp. 
zmienne 

d) od 01.02.2021r. do 30.12.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 6,25 pp.   
zmienne 

3. KREDYT NA CELE MIESZKANIOWE udzielony: 

a) do 30.04.2004r.  
Stopa redyskonta weksli 

+ 1,00 p.p. 
zmienne 

b) od 01.05.2004r. do 31.12.2004r. 
Stopa redyskonta weksli 

+ 1,00 p.p. 
zmienne 

c) od 01.05.2005r. 
Stopa redyskonta weksli 

+ 1,00 p.p. 
zmienne 

d) od 01.05.2006r. 
WIBOR 3M2 + stała 
marża od 1,00 p.p.A 

zmienne 

e) od 06.04.2009r. 
WIBOR 3M2 + stała 
marża od 2,50 p.p. B 

zmienne 

f) od 26.04.2010r. do 30.04.2013r. 
WIBOR 3M2 + stała 
marża od 1,90 p.p. C 

zmienne 

g) od 01.05.2013r. do 11.03.2014r. 
WIBOR 3M2 + stała 
marża od 2,90 p.p. D 

zmienne 

h) od 12.03.2014r. do 30.01.2015r. 
WIBOR 3M2 + marża 

od 1,65 p.p. E 
zmienne 

i) od 02.02.2015r. do 11.05.2020r. 
WIBOR 3M2 + marża 

od 2,15 p.p. F 
zmienne 

j) od 12.05.2020r. do 15.11.2021r. 
WIBOR 3M2 + marża 

od 2,40 p.p.I 
zmienne 

k) od 16.11.2021r. do 30.12.2021r. 
WIBOR 3M2 + marża 

od 2,00 p.p.K 
zmienne 

3a 
Promocja Kredyt mieszkaniowy JUBILEUSZOWY  
(udzielony od 27.01.2020r do 11.05.2020r.) 

WIBOR 3M2 + marża 
od 1,99 p.p. G 

zmienne 

3b 
Promocja Kredyt mieszkaniowy dla pracowników instytucji finansowych  
(udzielony od 09.03.2020r do 11.05.2020r.) 

WIBOR 3M2 + marża 
od 1,65 p.p. G 

zmienne 

3c 
Promocja Kredyt mieszkaniowy dla pracowników instytucji finansowych  
(udzielany od 18.06.2020r. do 31.12.2020r.) 

WIBOR 3M2 + stała 
marża 2,00 p.p.** 

zmienne 

4a KREDYT KONSOLIDACYJNY udzielony.   

a) do dnia 11.05.2020r 
WIBOR 3M2 + marża 

od 3,55 p.p. H 
zmienne 

b) od 12.05.2020r. do 31.01.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 4,50 pp. J 
zmienne 

c) od 01.02.2021r. do 15.11.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 5,60 pp. J 
zmienne 

d) od 16.11.2021r. do 30.12.2021r.  
WIBOR 12M1 + stała 

marża 4,10 pp. L 
zmienne 

4b POŻYCZKA HIPOTECZNA udzielona: 

a) do 11.03.2014r. 9,20 % zmienne 

b) od 12.03.2014r. do 11.05.2020r. 
WIBOR 3M2 +  marża 

od 4,25 p.p.H 
zmienne 

c) od 12.05.2020r. do 31.01.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 5,00 pp J 
zmienne 

d) od 01.02.2021r. do 15.11.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 6,10 pp. J 
zmienne 

e) od 16.11.2021r. do 30.12.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 4,60 pp. L 
zmienne 

4c KREDYT KONSUMPCYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE udzielony    

a) do dnia 11.05.2020r. 
WIBOR 3M2 +  marża 

od 4,50 p.p. H 
zmienne 

b) od 12.05.2020r. do 31.01.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 5,20 pp. J 
zmienne 

c) od 01.02.2021r. do 15.11.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 6,30 pp. J 
zmienne 

d) od 16.11.2021r. do 30.12.2021r.  
WIBOR 12M1 + stała 

marża 4,80 pp. L 
zmienne 

5. 
KREDYT NA CELE MIESZKANIOWE Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA 
„RODZINA NA SWOIM” (kredyt udzielany do 31.12.2012r.) 

WIBOR 3M2 + stała 
marża od 1,90 p.p.c 

zmienne 

5a KREDYT MIESZKANIOWY „MIESZKANIE DLA MŁODYCH” 

 
1) dla klientów zakładających lub posiadających w BS w Sławnie następujące produkty: 

ror oraz bankowość elektroniczną oraz kartę kredytową 
WIBOR 3M2 + marża 

1,70 p.p. G 
zmienne 

 
2) dla klientów zakładających lub posiadających w BS w Sławnie następujące produkty: 

ror oraz bankowość elektroniczną oraz kartę debetową 
WIBOR 3M2 + marża 

2,00 p.p. G 
zmienne 

 3) dla pozostałych klientów 
WIBOR 3M2 + marża 

2,30 p.p. G 
zmienne 

6. KREDYT W RAMACH KARTY KREDYTOWEJ udzielony: 

a) do 23.10.2012r. 12,00 % zmienne 

b) od 24.10.2012r. do 06.03.2013r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 14,95 pp.  
zmienne 

c) od 07.03.2013r. do 08.05.2013r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 14,45 pp. 
zmienne 

d) od 09.05.2013r. do 05.06.2013r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 13,45 pp. 
zmienne 
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e) od 06.06.2013r. do 03.07.2013r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 12,45 pp. 
zmienne 

f) od 04.07.2013r. do 31.01.2014r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 11,45 pp.  
zmienne 

g) od 01.02.2014r. do 08.10.2014r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 12,45 pp.  
zmienne 

h) od 09.10.2014r. do 04.03.2015r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 9,25 pp.  
zmienne 

i) od 05.03.2015r. do 31.01.2016r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 7,97 pp.  
zmienne 

j) od 01.02.2016r. do 17.03.2020r.  
WIBOR 12M1 + stała 

marża 8,00 pp. 
zmienne 

k) od 18.03.2020r. do 08.04.2020r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 7,16 pp.  
zmienne 

l) od 09.04.2020r. do 28.05.2020r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 6,16 pp.  
zmienne 

ł) od 29.05.2020r. do 31.01.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 5,36 pp. 
zmienne 

m) od 01.02.2021r. do 06.10.2021r. WIBOR 12M1 + stała 
marża 6,95 pp. 

zmienne 

n) od 07.10.2021r. do 11.11.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 7,75 pp. 
zmienne 

o) od 12.11.2021r do 30.12.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 9,25 pp. 
zmienne 

p) od 31.12.2021r. do 31.01.2022r. 
WIBOR 12M3 + stała 

marża 9,25 pp. 
zmienne 

7. KREDYT OKOLICZNOŚCIOWY udzielony:  

a) od 02.11.2015r. do 31.12.2015r. (JUBILEUSZOWY)   

    - powyżej 3 lat do 7 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 5,97 pp. 
zmienne 

b) od 03.04.2017r. do 30.06.2017r. (WIOSENNY) 

 - powyżej 3 lat do 5 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża  6,16 pp 
zmienne 

c) od 06.11.2018r. do 31.01.2019r. (KREDYT+)   

 - powyżej 1 roku do 3 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 3,15 p.p. 
zmienne 

d) od 18.02.2019r. do 31.05.2019r. (WIOSENNY)   

 - powyżej 1 roku do 3 lat WIBOR 12M1 + stała 
marża 4,13 p.p. 

zmienne 

e) od 17.05.2019r. do 31.08.2019r. (WAKACJE)   

 - powyżej 1 roku do 3 lat WIBOR 12M1 + stała 
marża 4,13 p.p. 

zmienne 

f) od 01.10.2019r. do 15.11.2019r. (JESIEŃ)   

 - powyżej 1 roku do 3 lat WIBOR 12M1 + stała 
marża 4,13 p.p. 

zmienne 

g) od 25.11.2019r. do 31.12.2019r. (POD CHOINKĘ)   

 - powyżej 1 roku do 3 lat WIBOR 12M1 + stała 
marża 5,63 p.p. 

zmienne 

h) od 15.01.2020r. do 31.12.2020r. (JUBILEUSZOWY)   

 - do 1 roku 6,50 % stałe 

 - powyżej 1 roku do 3 lat WIBOR 12M1 + stała 
marża 6,13 p.p. 

zmienne 

i) od 01.02.2021r. do 29.10.2021r. (POZYTYWNA OKAZJA)   

 - do 1 roku 6,70 % stałe 

 - powyżej 1 roku do 3 lat 6,70 % stałe 

j) od 02.11.2021r. do 30.12.2021r. (POZYTYWNA OKAZJA)   

 - do 1 roku 6,70 % stałe 

 - powyżej 1 roku do 3 lat WIBOR 12M1 + stała 
marża 6,45 p.p. 

zmienne 

k) 31.12.2021r. (POZYTYWNA OKAZJA)   

 - do 1 roku  6,70 % stałe 

 - powyżej 1 roku do 3 lat WIBOR 12M3 + stała 
marża 6,45 pp. 

zmienne 

8. KREDYT GOTÓWKOWY DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH I FINANSOWYCH udzielony: 

a) od 01.02.2016r. do 11.05.2020r. z terminem spłaty:   

     - powyżej 1 roku do 5 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 4,68 pp. 
zmienne 

b) od 12.05.2020r do 31.01.2021r. z terminem spłaty:   

     - do 1 roku 6,00 % stałe 

     - powyżej 1 roku do 5 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 5,45 pp. 
zmienne 

c) od 01.02.2021r. do 30.12.2021r. z terminem spłaty:   

       - do roku 6,50 % stałe 

      - powyżej roku do 7 lat 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 6,50 pp. 
zmienne 

9. KREDYT GOTÓWKOWY Kredyt EKO! udzielany:   

a) do dnia 11.05.2020r 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 4,12 pp. 
zmienne 
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b) od dnia 12.05.2020r do 31.01.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 4,87 pp. 
zmienne 

c) od 01.02.2021r.do 16.03.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 6,00 pp. 
zmienne 

d) od 17.03.2021r. do 30.12.2021r. 
WIBOR 12M1 + stała 

marża 4,50 pp. 
zmienne 

 

a/ nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek ustawowych równa się sumie stopy 
referencyjnej NBP i 3,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku gdy oprocentowanie kredytu wynikające z zapisów umowy kredytu będzie wyższe niż odsetki maksymalne, 
Bank pobiera odsetki maksymalne. 

1 Stawka WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale 
kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką 
samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1-go lutego kolejnego roku kalendarzowego. 

2 Stawka WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym 
kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. 

3 Stawka WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem 
rozpoczynającym dany okres odsetkowy. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę 
punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1-go lutego kolejnego roku kalendarzowego 

A WIBOR 3M + stała marża 1,00 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości 20% kosztów inwestycji i powyżej oraz posiadaniu ROR w Banku; 
WIBOR 3M + stała marża 1,50 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości poniżej 20% kosztów inwestycji oraz posiadaniu ROR w Banku; 
WIBOR 3M + stała marża 2,00 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości 20% kosztów inwestycji i powyżej oraz braku ROR w Banku; WIBOR 
3M + stała marża 2,50 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości poniżej 20% kosztów inwestycji oraz braku ROR w Banku 

B WIBOR 3M + stała marża 2,50 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości 20% kosztów inwestycji i powyżej oraz posiadaniu ROR lub rb w 
BS w Sławnie przez okres co najmniej 6 m-cy; WIBOR 3M + stała marża 3,00 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości poniżej 20% kosztów 
inwestycji oraz posiadaniu ROR lub rb w BS w Sławnie przez okres co najmniej 6 m-cy; WIBOR 3M + stała marża 3,50 p.p. przy udziale środków 
własnych w wysokości 20% kosztów inwestycji i powyżej oraz braku ROR lub rb w BS w Sławnie; WIBOR 3M + stała marża 4,00 p.p. przy udziale 
środków własnych w wysokości poniżej 20% kosztów inwestycji oraz braku ROR lub rb w BS w Sławnie 

C WIBOR 3M + stała marża 1,9 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości 20% kosztów inwestycji i powyżej oraz posiadaniu ROR lub 
rachunku bieżącego w BS w Sławnie przez okres co najmniej 6 m-cy; WIBOR 3M + stała marża 2,4 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości 
poniżej 20% kosztów inwestycji oraz posiadaniu ROR lub rachunku bieżącego w BS w Sławnie przez okres co najmniej 6 m-cy; WIBOR 3M + stała 
marża 2,9 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości 20% kosztów inwestycji i powyżej oraz braku ROR lub rachunku bieżącego w BS w 
Sławnie; WIBOR 3M + stała marża 3,4 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości poniżej 20% kosztów inwestycji oraz braku ROR lub 
rachunku bieżącego w BS w Sławnie 

D WIBOR 3M + stała marża 2,9 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości 20% kosztów inwestycji i powyżej oraz posiadaniu ROR lub 
rachunku bieżącego w BS w Sławnie przez okres co najmniej 6 m-cy; WIBOR 3M + stała marża 3,4 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości 
poniżej 20% kosztów inwestycji oraz posiadaniu ROR lub rachunku bieżącego w BS w Sławnie przez okres co najmniej 6 m-cy; WIBOR 3M + stała 
marża 3,9 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości 20% kosztów inwestycji i powyżej oraz braku ROR lub rachunku bieżącego w BS w 
Sławnie; WIBOR 3M + stała marża 4,4 p.p. przy udziale środków własnych w wysokości poniżej 20% kosztów inwestycji oraz braku ROR lub 
rachunku bieżącego w BS w Sławnie 

E  marża ulega: 
-  podwyższeniu o 0,5 pp. dla klientów nie posiadających w BS w Sławnie ror lub rb przez okres co najmniej 6 m-cy, -  podwyższeniu o 0,5 pp. w 
przypadku kredytów do kwoty 150.000 zł, -  podwyższeniu o 0,9 pp. do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz Banku, -  podwyższeniu 
o 0,7 pp. dla klientów przy udziale środków własnych w inwestycji poniżej 20% do dnia osiągnięcia wymaganego udziału środków własnych. 

F marża ulega: 
-  podwyższeniu o 0,50 pp. dla klientów nie posiadających w BS w Sławnie ror lub rb przez okres co najmniej 6 m-cy, -  podwyższeniu o 0,50 pp. w 
przypadku kredytów do kwoty 150.000 zł, -  podwyższeniu o 0,90 pp. do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz Banku, -  podwyższeniu 
o 0,70 pp. dla klientów przy udziale środków własnych w wysokości poniżej 20% kosztów inwestycji do dnia osiągnięcia wymaganego udziału 
środków własnych. 

G marża ulega: 
- podwyższeniu o 0,90 pp. do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz Banku, - podwyższeniu o 0,70 pp. dla klientów przy udziale 
środków własnych w wysokości poniżej 20% kosztów inwestycji do dnia osiągnięcia wymaganego udziału środków własnych. 

H marża ulega: 
-  podwyższeniu o 0,50 pp. dla klientów nie posiadających w BS w Sławnie ror lub rb przez okres co najmniej 6 m-cy, -  podwyższeniu o 0,50 pp. w 
przypadku kredytów / pożyczek do kwoty 150.000 zł, 

I marża ulega: 
-  podwyższeniu o 0,20 pp. dla klientów nie posiadających w BS w Sławnie ror i karty debetowej lub kredytowej, -  podwyższeniu o 0,40 pp. w 
przypadku braku ubezpieczenia na życie w Generali Życie TU SA do wys. minimum 50% kredytu przez cały okres trwania umowy kredytowej,  
-  podwyższeniu o 0,90 pp. do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz Banku, -  podwyższeniu o 0,70 pp. dla klientów przy udziale 
środków własnych w wysokości poniżej 20% kosztów inwestycji do dnia osiągnięcia wymaganego udziału środków własnych 

J marża ulega: 
- podwyższeniu o 0,50 pp. dla klientów nie posiadających w BS w Sławnie ror, - podwyższeniu o 0,90 pp. do dnia uprawomocnienia się wpisu 
hipoteki na rzecz Banku, 

K marża ulega: 
- podwyższeniu o 0,20 pp. dla klientów nie posiadających w BS w Sławnie ror i karty debetowej lub kredytowej, -  obniżeniu o 0,20 pp. w przypadku 
ubezpieczenia na życie przez okres minimum 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytu, -  podwyższeniu o 0,90 pp. do dnia dostarczenia do Banku 
prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku, - podwyższeniu o 0,07 pp. z tytułu objęcia ochroną ubezpieczenia niskiego wkładu do dnia 
dokonania spłaty części kredytu objętej ubezpieczeniem, -  podwyższeniu o 0,50 pp. przy udziale środków własnych w wysokości poniżej 20% 
kosztów inwestycji 

L marża ulega: 
- podwyższeniu o 0,20 pp. dla klientów nie posiadających w BS w Sławnie ror i karty debetowej lub kredytowej, - podwyższeniu o 0,90 pp. do dnia 
dostarczenia do Banku prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku, 

 
 

Rozdział 5.  Oprocentowanie kredytów udzielanych klientom instytucjonalnym 
oraz rolnikom wycofanych z oferty banku lub dla których okres 
udzielania upłynął 

   
wysokość oprocentowania    

w skali roku* 

rodzaj 
oprocentowania 

1. KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM udzielony: 

 a) do 09.03.2012r., z terminem spłaty powyżej 1 roku 8,80 % zmienne 

 b) od 12.03.2012r. do 08.03.2013r., z terminem spłaty powyżej 5 lat 9,10 % zmienne 

2. KREDYT INWESTYCYJNY udzielony: 

 a) do 09.03.2012r., z terminem spłaty powyżej 1 roku 8,70 % zmienne 
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b) od 12.03.2012r. do 31.03.2015r., z terminem spłaty: 

     - powyżej 5 lat 8,80 % zmienne 

3. KREDYT HIPOTECZNY udzielony do 31.03.2015r.,  z terminem spłaty: 

     - powyżej 5 lat 9,60 % zmienne 

4. 

KREDYT „UNIJNY SGB” udzielony 

 a) do 09.03.2012r. 
zgodnie z zapisami  
umów kredytowych 

 

 b) od 12.03.2012r. do 31.03.2015r. 7,70 % zmienne 

c) od 15.04.2015 do 05.03.2018 
stawka bazowa Banku2 

+ stała marża3 
zmienne 

d) od 06.03.2018r. do 11.05.2020r. 
WIBOR 3M1 + stała 

marża 3,00 pp. 
zmienne 

e) od 12.05.2020r. do 31.01.2022r. 
WIBOR 3M1 + stała 

marża 3,75 pp. 
zmienne 

5. 

KREDYT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH udzielony: 

a) do 30.04.2013r. 
WIBOR 3M1 + stała 

marża 2,50 p.p. 
zmienne 

b) od 01.05.2013r. do 17.08.2015r. 
WIBOR 3M1 + stała 

marża 3,50 p.p. 
zmienne 

 c) od 18.08.2015r. do 19.11.2018r. 
stawka bazowa Banku2 
+ stała marża 1,70 pp. 

zmienne 

 
d) od 20.11.2018r. do 11.05.2020r. 

WIBOR 3M1 + stała 
marża 3,50 pp. 

zmienne 

e) od 12.05.2020r. do 31.01.2022r. 
WIBOR 3M1 + stała 

marża 4,50 pp. 
zmienne 

6. 

KREDYT INWESTYCYJNY AGROBIZNES: 

a)  z udziałem własnym kredytobiorcy w inwestycji od 20%  5,80 % zmienne 

b)  z udziałem własnym kredytobiorcy w inwestycji od 10% do 19,99%, 6,70 % zmienne 

7. 

KREDYT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH Z PREMIĄ BGK,  
udzielony: 

a) do 17.08.2015r. z terminem spłaty powyżej 1 roku 
WIBOR 3M1 + stała 

marża 4,00 pp. 
zmienne 

 

b) od 18.08.2015r. do 19.11.2018r., z terminem spłaty:   

   - powyżej 1 roku 
stawka bazowa Banku2 
+ stała marża 2,20 pp. 

zmienne 

c) od 20.11.2018r. do 11.05.2020r., z terminem spłaty:   

   - do 1 roku 
WIBOR 3M1 + stała 

marża 3,5 pp. 
zmienne 

   - powyżej 1 roku 
WIBOR 3M1 + stała 

marża 4,0 pp. 
zmienne 

d) od 12.05.2020r. do 31.01.2022r., z terminem spłaty:   

   - do 1 roku 
WIBOR 3M1 + stała 

marża 4,25 pp. 
zmienne 

   - powyżej 1 roku 
WIBOR 3M1 + stała 

marża 4,75 pp. 
zmienne 

8. 

KREDYT INWESTYCYJNY NA ZAKUP GRUNTÓW ROLNYCH udzielony: 

a) od 04.05.2015r. do 31.12.2015r. 
stawka bazowa Banku2 
+ stała marża 0,50 pp. 

zmienne 

b) od 04.01.2016r. do 30.06.2016r. 
stawka bazowa Banku2 
+ stała marża 1,00 pp. 

zmienne 

9. KREDYT INWESTYCYJNY I OBROTOWY W RAMACH ŁĄCZONEJ OFERTY DLA SEKTORA „AGRO” NA ZAKUP 
CIĄGNIKÓW, MASZYN i URZĄDZEŃ ROLNICZYCH udzielany od 01.04.2016r. do 30.12.2016r. 

 - KREDYT INWESTYCYJNY 
stawka bazowa Banku2 
+ stała marża 1,50 pp. 

zmienne 

 - KREDYT OBROTOWY 0% x 

10. KREDYT PREFERENCYJNY Z LINII ARiMR – ZC  
WIBOR 3M4 + stała 

marża 1,70 pp. 
zmienne 

11. KREDYTY PREFERENCYJNE Z LINII ARiMR K01, K02 udzielane do 20.08.2018r. 
WIBOR 3M4 + stała 

marża 2,50 pp. 
zmienne 

12. UDZIELANY / ODNAWIANY** od 01.04.2015r. do 19.11.2018r. 

stawka bazowa Banku2 
+ stała marża3 

zmienne 

 a) KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM 

 b) KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM 

 c) AGROKREDYT 

 d) KREDYT PŁATNICZY 

 e) KREDYT „DOBRY PLON” 

 f) KREDYT REWOLWINGOWY 

 g) KREDYT INWESTYCYJNY 

 h) KREDYT HIPOTECZNY 

 i) KREDYT SGB Agro 

 j) KREDYT INWESTYCYJNO-OBROTOWY 

12a UDZIELANY / ODNAWIANY** OD 20.11.2018r. do 31.01.2022r.: WIBOR 3M1 + stała zmienne 
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a) KREDYT OBROTOWY / KREDYT OBROTOWY SGB Agro 
marża3  

b) KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM / KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM SGB Agro 

c) KREDYT INWESTYCYJNY / KREDYT INWESTYCYJNY SGB Agro 

d) KREDYT HIPOTECZNY 

e) KREDYT DOBRY PLON SGB Agro 

13. 

KREDYT Z CZĘŚCIOWĄ SPŁATĄ KAPITAŁU Z LINII MRcsk udzielony:    

a) do 19.11.2018r. 
stawka bazowa Banku2 
+ stała marża 2,00 pp. 

zmienne 

b) od 20.11.2018r. do 31.01.2022r. 
WIBOR 3M1 + stała 

marża 3,80 pp. 
zmienne 

14. 

KREDYT INWESTYCYJNY ZAKUP ZIEMI SGB Agro udzielony    

a) od 06.03.2018r. do 11.05.2020r. 
WIBOR 3M1+ stała 

marża 2,77 pp. 
zmienne 

b) od 12.05.2020r. do 31.01.2022r. 
WIBOR 3M1+ stała 

marża 3,50 pp. 
zmienne 

15. 
Promocja KREDYT DOBRY PLON SGB Agro udzielony od 15.01.2020r. do 
11.05.2020r. 

WIBOR 3M1+stała 
marża 2,29 

zmienne 

16. KREDYT W RAMACH KARTY KREDYTOWEJ – udzielony:   

a) do 04.07.2013r.  16,9% zmienne 

b) od 04.07.2013r. do 08.10.2014r. 16% zmienne 

c) od 09.10.2014r do 04.03.2015r. 12% zmienne 

d) od 05.03.2015r do 17.03.2020r. 10% zmienne 

e) od 18.03.2020r. do 08.04.2020r. 9% zmienne 

f) od 09.04.2020r. do 28.05.2020r. 8% zmienne 

 g) od 29.05.2020r. do 18.02.2021r. 7,20% zmienne 

17. 
KREDYT NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH MŚP udzielony 
do 31.01.2022r. 

WIBOR 3M1 +stała 
marża 3,50 p.p. zmienne 

18. 
KREDYT NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH Agro udzielony 
do 31.01.2022r. 

WIBOR 3M1 +stała 
marża 3,50 p.p. 

zmienne 

19. 
KREDYT INWESTYCYJNY Z PORĘCZENIEM FUNDUSZU POMERANIA udzielony do 
31.01.2022r. 

WIBOR 3M1 +stała 
marża 3,50 p.p. 

zmienne 

 

1 stawka WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym 
kwartał naliczania odsetek i obowiązuje przez okres następnego kwartału. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału 
kalendarzowego. 

2 stawka bazowa Banku - zmienny składnik oprocentowania kredytów udzielanych klientom instytucjonalnym (w tym rolnikom) ustalana przez Zarząd 
Banku w wysokości określonej w Rozdziale 3. W przypadku zmiany czynników wskazanych w umowie kredytu, wysokość ustalonej stawki bazowej 
Banku może ulec zmianie decyzją Zarządu Banku. Zmiana wysokości stawki bazowej Banku powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o 
taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana oprocentowania następuje z  dniem wejścia w życie decyzji Zarządu Banku zmieniającej wysokość 
stawki bazowej Banku. 

3 stała marża uzależniona od przedmiotu kredytowania, okresu kredytowania, kwoty kredytu, prawnego zabezpieczenia kredytu, współczynnika LtV, 
przychodów, udziału środków własnych w inwestycji. 

4 stopa referencyjna WIBOR 3M, ogłaszana w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek, 
obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowiązuje przez okres następnego kwartału. 

*nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek ustawowych równa się sumie stopy 
referencyjnej NBP i 3,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku gdy oprocentowanie kredytu wynikające z zapisów umowy kredytu będzie wyższe niż odsetki maksymalne, 
Bank pobiera odsetki maksymalne. 
 
**odnowienie kredytu (przedłużenie okresu kredytowania na następny okres) dotyczy kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym sporządzane w 
formie aneksu. 

 

Rozdział 6. Stopa procentowa kredytów przeterminowanych 
 

a) dla umów zawartych do 05.09.2002r. – dwukrotność stopy redyskonta weksli NBP, 
b) dla umów zawartych od 06.09.2002r. do 30.06.2003r. – trzykrotność stopy redyskonta weksli NBP, 
c) dla umów zawartych od 01.07.2003r. do 01.01.2006r. – czterokrotność stopy redyskonta weksli 

NBP, 
d) dla umów zawartych od 02.01.2006r. do 19.02.2006r. – dwukrotność odsetek ustawowych, 
e) dla umów zawartych od 20.02.2006r. do 31.12.2015r. – czterokrotność stopy kredytu 

lombardowego NBP, 
f) dla umów zawartych od 01.01.2016r. – dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za 

opóźnienie w stosunku rocznym; wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie 
stopy referencyjnej NBP i 5,5p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

z zastrzeżeniem Rozdziału 7 ust. 2. 
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Rozdział 7.    
 
1. W przypadku gdy oprocentowanie kredytu wynikające z zapisów umowy kredytu będzie wyższe niż 

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych ogłaszanej przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze 
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” (odsetki 
maksymalne) w stosunku rocznym, Bank pobiera odsetki maksymalne. 

2. W przypadku gdy oprocentowanie kredytu przeterminowanego wynikające z zapisów umowy kredytu 
będzie wyższe niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie ogłaszanej przez 
Ministra Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia  w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” w stosunku rocznym, Bank pobiera odsetki w wysokości dwukrotności wysokości 
odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. 

 


