TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH
obowiązuje od 08.08.2022 r.

RACHUNKI
Lp.

Nazwa

Oprocentowanie w skali roku zmienne

1.

Wkłady oszczędnościowe płatne na każde
żądanie (książeczki a’vista)

0,00% 1

2.

Rachunek bieżący i pomocniczy

0,00% 1

3.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
(ROR)

0,00% 1

4.

Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP)

0,00% 1

5.

Rachunek oszczędnościowy

2,50% 1

6.

Książeczki mieszkaniowe

1,50% 2

LOKATY TERMINOWE i WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 3, 4, 5
Lp.

1.

2.

Nazwa

Lokata STANDARDOWA

Okres
umowny

Oprocentowanie w skali roku
zmienne

1 miesiąc

2,30%

2 miesiące

2,40%

3 miesiące

2,70%

6 miesięcy

3,10%

12 miesięcy

3,55%

24 miesiące

4,60%

36 miesięcy

5,30%

3 miesiące

2,80%

6 miesięcy

3,30%

12 miesięcy

3,80%

24 miesiące

4,90%

Lokata EXTRA

1

3.

6 miesięcy

6,30% 6

12 miesięcy

7,00% 6

Lokata BS

LOKATY KRÓTKOTERMINOWE dla Klientów instytucjonalnych
Lp.

Nazwa

Okres
umowny

Oprocentowanie w skali roku
zmienne

3 dni

WIBID TN minus 0,5 p.p. 7, 10,14

1.

Lokata 3 – dniowa

2.

Lokata 1 – tygodniowa

1 tydzień

WIBID 1W minus 0,5 p.p. 7,10,14

3.

Lokata 2 – tygodniowa

2 tygodnie

WIBID 2W minus 0,5 p.p. 7, 10,14

KREDYTY 8
Lp.

Nazwa

Oprocentowanie w skali roku zmienne

1.

Kredyty udzielane na działalność
gospodarczą:

a)

kredyty w rachunku bieżącym

WIBOR 3M + marża Banku 9, 10

b)

kredyty obrotowe (z terminem do 1 roku)

WIBOR 3M + marża Banku 9, 10

c)

kredyty inwestycyjne

WIBOR 3M + marża Banku 9, 10

d)

„Kredyt hipoteczny”

WIBOR 3M + marża Banku 9, 10

2.

Kredyty rolnicze:

a)

kredyty obrotowe na zakup rzeczowych
środków do produkcji rolnej

b)

pozostałe kredyty obrotowe

WIBOR 3M + marża Banku 9, 10

c)

kredyty inwestycyjne

WIBOR 3M + marża Banku 9, 10

3.

Kredyty gotówkowe

a)

z terminem do 6 miesięcy

8,00 % (stałe)

b)

z terminem od 6 miesięcy do 2 lat

8,00 % (stałe)

c)

z terminem powyżej 2 lat do 5 lat

6,7 % (stałe)

- udzielone do 31.01.2022 r.

WIBOR 12M + marża (7,75 p.p.) 10, 11

- udzielone od 01.02.2022 r.

WIBOR 12M + marża (4,35 p.p.) 10, 12

2

4.

Kredyty w ROR:

a)

do 1 roku

b)

powyżej 1 roku

8,00 % (stałe)

- udzielone do 31.01.2022 r.

WIBOR 12M + marża (7,75 p.p.) 10, 11

- udzielone od 01.02.2022 r.

WIBOR 12M + marża (4,35 p.p.) 10, 12

5.

Kredyty na zakup samochodów

a)

- udzielone do 31.01.2022 r.

WIBOR 12M + marża (6,55 p.p.) 10, 11

b)

- udzielone od 01.02.2022 r.

WIBOR 12M + marża (3,35 p.p.) 10, 12

6.

Kredyty konsolidacyjne

a)

- udzielone do 31.01.2022 r.

WIBOR 3M + marża (2,5 – 7 p.p.) 9, 10

b)

- udzielone od 01.02.2022 r.

WIBOR 3M + marża (2,5 - 7 p.p.) 10, 15

7.

Kredyty mieszkaniowe:

a)

udzielone do 31.12.2013 r.
- przy zaangażowaniu środków własnych pow.
50 %

5,95 %

- przy zaangażowaniu środków własnych do
50 %

6,75 %

b)

- udzielone od 01.01.2014 r. do 31.01.2022 r.

WIBOR 3M + marża (1,8 – 5 p.p.) 9, 10

c)

- udzielone od 01.02.2022 r.
- raty malejące

WIBOR 3M + marża (1,8 - 5 p.p.) 10, 15

- raty stałe (annuitet)

WIBOR 3M + marża (1,2 – 5 p.p.) 10, 15

kwartalna zmiana oprocentowania

- oprocentowanie okresowo stałe (na 5 lat)

6,5% - 7,5%

8.

EKO kredyt

a)

- udzielone do 31.01.2022 r.

WIBOR 3M + marża ( 2 p.p.) 9, 10

b)

- udzielone od 01.02.2022 r.

WIBOR 3 M + marża ( 2 p.p.) 10, 15
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POŻYCZKI 13
Lp.

Nazwa

Oprocentowanie w skali roku zmienne

1.

Pożyczka hipoteczna

a)

- udzielone do 31.01.2022 r.

WIBOR 3M + marża (3 – 7 p.p.) 9, 10

b)

- udzielone od 01.02.2022 r.

WIBOR 3 M + marża ( 3 -7 p.p.) 10, 15

c)

- oprocentowanie okresowo stałe (na 5 lat)

7,3% - 8,00%

KREDYTY I POŻYCZKI PRZETERMINOWANE
Lp.

Nazwa

1.

Kredyty przeterminowane

2.

Kredyty i pożyczki przeterminowane
udzielone po 01.01.2016 r.
Kredyty przeterminowane konsumenckie
udzielone po 18.12.2011 r.
Przeterminowane dopuszczalne saldo
debetowe

3.
4.

Oprocentowanie w skali roku
czterokrotność stopy kredytu lombardowego
ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej
dwukrotność odsetek za opóźnienie tj. 2 x
(stopa referencyjna + 5,5 p.p)
pięciokrotność stopy referencyjnej ustalanej
przez Radę Polityki Pieniężnej
dwukrotność odsetek za opóźnienie tj. 2 x
(stopa referencyjna + 5,5 p.p)

1

Kapitalizacja odsetek kwartalna.
Kapitalizacja odsetek roczna.
3
Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych powyżej 100.000,00 zł może być
negocjowane indywidualnie.
4
Kapitalizacja odsetek na koniec okresu odsetkowego.
5
W przypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty przed upływem okresu
umownego, środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane według stopy procentowej,
równej aktualnemu oprocentowaniu rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie
(a’vista).
6
Oprocentowanie stałe, ustalane podczas ogłoszenia nowej edycji lokaty.
7
Stawka WIBID z dnia poprzedzającego dzień założenia lokaty.
8
W indywidualnych przypadkach oprocentowanie kredytów może być negocjowane.
9
Stawka WIBOR 3M obliczana jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym
miesiąc naliczania odsetek.
10
Stawki referencyjne Banku (stawki WIBOR 3M/12M ang. Warsaw Interbank Offered Rate, stawki WIBID
TN/1W/2W ang. Warsaw Interbank Bid Rate) stanowią wskaźniki referencyjne stopy procentowej po jakich banki
spełniające kryteria uczestnika fixingu (procedury ustalania stawek) są gotowe złożyć lub przyjąć depozyt na
określone terminy od innych banków uczestników fixingu. Stawki referencyjne wyznaczane są jako średnia
arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki, na podstawie kwotowań uczestników fixingu
stawek referencyjnych. Stawka WIBID i WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych
WIBID i WIBOR. Stawki publikowane są m.in. na stronie https://gpwbechmark.pl. Administratorem stawek WIBID
i WIBOR jest GPW Benchmark S.A.
11
Stawka WIBOR 12M obliczana jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym,
poprzedzającym rok naliczania odsetek.
12
Stawka WIBOR 12M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania.
13
W indywidualnych przypadkach oprocentowanie pożyczek może być negocjowane.
14
Wartość oprocentowania nie może być niższa niż 0,00%.
15
Stawka WIBOR 3M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania.
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