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Zasady stosowania oprocentowania produktów bankowych 

1. „Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie” (zwana dalej Tabelą) obowiązuje  
w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie (zwanym dalej Bankiem) oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku  
i dotyczy oprocentowania produktów bankowych w złotych oraz dla rachunków walutowych w EUR i USD dla: 

− Klientów indywidualnych, 

− Klientów instytucjonalnych, 

− Wspólnot mieszkaniowych, 

− Instytucji rządowych i samorządowych. 

2. Oprocentowanie produktów na warunkach promocyjnych, produktów specjalnych określone jest w odrębnych uchwałach 
Zarządu Banku. 

3. W przypadku kredytów, gdy w tabeli podano: 

– dolną i górną granicę oprocentowania do ustalenia wysokości oprocentowania kredytu przyjmuje się jako bazową górną 
granicę stawki oprocentowania, na wniosek kredytobiorcy decyzją Zarządu Banku górne oprocentowanie może być 
obniżone w zależności od stopnia ryzyka, ustalone oprocentowanie nie może być niższe niż dolna granica oprocentowania, 

– stawkę bazową oraz dolną i górną granicę marży do ustalenia wysokości oprocentowania kredytu/pożyczki przyjmuje się 
jako bazowe stawkę bazową powiększoną o górną granicę marży, na wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy decyzją 
Zarządu Banku marża może być obniżona w zależności od stopnia ryzyka, marża nie może być niższa niż dolna granica 
ustalonej marży, 

z zastrzeżeniem pkt 4. 

4. Dopuszcza się możliwość ustalenia indywidualnego oprocentowania: 

– lokaty terminowej na podstawie indywidualnej decyzji Zarządu Banku w przypadku lokaty od 100 tys. zł  
(w walutach wymienialnych od 10 tys. USD lub innej walucie stanowiącej równowartość tej kwoty), dopuszcza się możliwość 
zastosowania oprocentowania zmiany rodzaju oprocentowania, oprocentowanie może być wyższe maksymalnie dwukrotnie 
od oprocentowania ustalonego w Tabeli, 

– kredytu na podstawie indywidualnej decyzji Zarządu Banku wyrażonej w formie uchwały w przypadku kredytu od  
200 tys. zł, dopuszcza się możliwość zmiany rodzaju oprocentowania, w przypadku kredytu o stałej stopie oprocentowanie 
nie może być niższe niż połowa oprocentowania (dolna stawka) ustalonego w Tabeli, w przypadku kredytu o zmiennej 
stopie marża nie może być niższa niż połowa marży (dolna stawka) ustalonej w Tabeli. 

5. W przypadku kredytów odnawialnych odnowienie kredytu następuje na kolejny okres umowny według stopy procentowej dla 
danego produktu zgodnie z datą pierwotnie zawartej umowy. 

6. Maksymalne zaangażowanie Klienta w lokaty terminowe nie może przekroczyć kwoty 5 mln zł. Zaangażowanie 
przekraczające kwotę 5 mln zł wymaga akceptacji Zarządu Banku. 

7. W przypadku lokat terminowych zawartych od dnia 29.05.2020 r. niezadysponowanie środkami pieniężnymi po upływie 
okresu umownego powoduje odnowienie lokaty na kolejny okres umowny równy dotychczasowemu, według aktualnej stopy 
procentowej dla produktów w bieżącej ofercie obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. 

8. W przypadku lokat terminowych zawartych do dnia 28.05.2020 r. niezadysponowanie środkami pieniężnymi po upływie 
okresu umownego powoduje odnowienie lokaty na kolejny okres umowny równy dotychczasowemu, według aktualnej stopy 
procentowej dla produktów wycofanych z oferty obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. 

9. Użyte w Tabeli skróty oznaczają: 

− R – stopa redyskonta weksli NBP (od dnia 08.09.2022 r. wynosi 6,80%), 

− WIBOR 3M (kredyty dla klientów indywidualnych) – stopa WIBOR 3M ogłaszana na dwa dni robocze przed pierwszym 
dniem danego kwartału kalendarzowego (od dnia 01.04.2023 r. wynosi 6,90%), z wyjątkiem umów zawartych przed 
dniem 22.11.2021 r., dla których nie zmieniono w umowie określenia stopy WIBOR 3M zgodnie z powyższym, dla tych 
umów WIBOR 3M to stopa WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek (od dnia 01.04.2023 r. wynosi 6,90%), 

− WIBOR 3M (kredyty dla klientów instytucjonalnych, kredyt z przeznaczeniem na remont dla wspólnot mieszkaniowych) 
– stopa WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
naliczania odsetek (od dnia 01.04.2023 r. wynosi 6,90%), 

− WIBOR 3M (kredyty preferencyjne z linii objętych dopłatami ARiMR do oprocentowania oraz z częściową spłatą 
kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – linia MRcsk) – stopa WIBOR 3M ogłaszana na ostatni 
dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału (od dnia 01.04.2023 r. wynosi 6,94%), 

− WIBOR 12M (kredyty dla klientów indywidualnych, karty kredytowe dla klientów indywidualnych) – stopa WIBOR 12M 
ogłaszana na dwa dni robocze przed dniem 01 lutego (od dnia 01.02.2023 r. wynosi 7,10%), z wyjątkiem umów 
zawartych przed dniem 22.11.2021 r., dla których nie zmieniono w umowie określenia stopy WIBOR 12M zgodnie  
z powyższym, dla tych umów WIBOR 12M to stopa WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale 
kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek (od dnia 01.02.2023 r. wynosi 7,58%), 

− odsetki ustawowe za opóźnienie – równe są sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów 
procentowych. Wysokość odsetek ustawowych ogłaszana jest przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (od dnia 08.09.2022 r. wynoszą 
12,25%). 
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A. PRODUKTY W BIEŻĄCEJ OFERCIE  
II. KLIENCI INDYWIDUALNI 
1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, a’vista SKO 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy stopa zmienna 

 

ROR 0,00% 

ROR „Junior”  
(od 13 do 18 roku życia) 

0,00% 

ROR „Młodzieżowy”  
(powyżej 18 do 30 roku życia) 

0,00% 

ROR „Emeryt – Senior i Rencista” 0,00% 

2 Rachunek oszczędnościowy a’vista SKO 
stopa zmienna 

0,20% 

3 Podstawowy rachunek płatniczy 
stopa zmienna 

0,00% 

4 Pakiet „Konto Tak!” 
stopa zmienna 

0,00% 

5 
Rachunek oszczędnościowy 

umowy zawierane od dnia 29.05.2020 r. 

stopa zmienna 

0,50% 
 

2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych zakładane w placówkach Banku 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Lokata terminowa stopa zmienna 

 

1 miesiąc 1,00% 

3 miesiące 1,50% 

6 miesięcy 2,00% 

12 miesięcy 3,00% 

2 
Lokata terminowa z dopłatą 

3 miesiące 

stopa zmienna 

1,75% 

3 

Lokata terminowa – promocja  
3 miesiące 

sprzedaż od dnia 11.04.2023 r. do dnia 12.05.2023 r. 

stopa stała 

5,00% 

 

3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych zakładane przez Internet 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Lokata terminowa stopa zmienna 

 

1 miesiąc 1,00% 

3 miesiące 1,50% 

6 miesięcy 2,00% 

2 
Lokata terminowa z dopłatą 

3 miesiące 

stopa zmienna 

1,75% 

3 

Lokata terminowa – promocja  
3 miesiące 

sprzedaż od dnia 11.04.2023 r. do dnia 12.05.2023 r. 

stopa stała 

5,50% 
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4. Rachunki walutowe 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – waluta: stopa zmienna 

 
EUR 0,00% 

USD 0,00% 

2 Lokata terminowa – waluta: 

stopa stała 

 
 

EUR: 

1 miesiąc 0,00% 

3 miesiące 0,00% 

6 miesięcy 0,00% 

USD:  stopa stała 

1 miesiąc 0,00% 

3 miesiące 0,00% 

6 miesięcy 0,00% 
 

5. Kredyty  

L. p. rodzaj kredytu oprocentowanie w skali roku 

1 
Kredyt odnawialny w ROR 

umowy zawierane od dnia 22.11.2021 r.
 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
6,50 p. p. 

13,60% 

2 

Kredyt gotówkowy  

do 36 miesięcy 

umowy zawierane od dnia 19.09.2022 r. 

stopa stała  

11,50% 

3 

Kredyt gotówkowy  

powyżej 36 do 96 miesięcy 

umowy zawierane od dnia 22.11.2021 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
6,50 p. p. 

13,60% 

4 

Kredyt gotówkowy – promocja  
„POCZUJ WIOSNĘ Z BS-em”  

sprzedaż od dnia 27.03.2023 r. do dnia 21.06.2023 r.
 

 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

8,50% 

powyżej 36 do 96 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
3,00 p. p. 

10,10% 

5 
Kredyt gotówkowy Kredyt EKO!  

umowy zawierane od dnia 20.12.2021 r. 

stopa zmienna  

WIBOR 12M + stała marża 
2,60 p. p. 

9,70% 

6 
Kredyt mieszkaniowy1) 2) 

umowy zawierane od dnia 09.09.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(1,05 p. p. – 2,10 p. p.) 

7,95% – 9,00% 

7 
Kredyt mieszkaniowy1) 2) 3) 

umowy zawierane od dnia 02.01.2023 r. 

stopa stała  

obowiązująca przez okres 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,05 p. p. – 3,10 p. p.) 

8,95% – 10,00% 

8 
Kredyt konsolidacyjny (zabezpieczony hipotecznie) 

umowy zawierane od dnia 09.09.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
3,00 p. p. 

9,90% 

9 
Kredyt konsolidacyjny (zabezpieczony hipotecznie)3) 

umowy zawierane od dnia 02.01.2023 r. 

stopa stała  

obowiązująca przez okres 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

WIBOR 3M + stała marża  
4,00 p. p. 

10,90% 
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10 
Pożyczka hipoteczna 

umowy zawierane od dnia 09.09.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
2,10 p. p. 

9,00% 

11 
Pożyczka hipoteczna3) 

umowy zawierane od dnia 02.01.2023 r. 

stopa stała  

obowiązująca przez okres 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

WIBOR 3M + stała marża  
3,10 p. p. 

10,00% 

12 

Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie/  

Kredyt mieszkaniowy/  

Kredyt konsolidacyjny (zabezpieczony hipotecznie)/  

Pożyczka hipoteczna 

umowy zawarte do dnia 30.12.2022 r. 

stopa stała  

obowiązująca przez okres 60 miesięcy od dnia zawarcia aneksu do umowy 

aktualne oprocentowanie wynikające z umowy  

powiększone o 1 p. p. 

 

1) marżę podwyższa się z tytułu objęcia ochroną ubezpieczenia niskiego wkładu o 0,07 p. p. w okresie ubezpieczenia w stosunku rocznym. 
 

2) marża wynosi: 
a) 1,50 p. p. w przypadku, gdy wkład własny wynosi minimum 35% kosztów inwestycji, 
b) 1,60 p. p. w przypadku, gdy wkład własny wynosi minimum 30% kosztów inwestycji, 
c) 1,80 p. p. w przypadku, gdy wkład własny wynosi minimum 25% kosztów inwestycji, 
d) 2,10 p. p. w pozostałych przypadkach, 
z zastrzeżeniem, iż marża może zostać obniżona o: 
1) 0,10 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

od minimum 6 miesięcy, na który dokonywane są systematyczne wpływy wynagrodzenia, 
2) 0,05 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z wnioskodawców posiada w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i zadeklaruje dokonywanie 

systematycznych wpływów wynagrodzenia najpóźniej od drugiego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek, 
3) 0,10 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie kartę kredytową, 
4) 0,15 p. p. w przypadku, gdy finansowana nieruchomość ubezpieczona jest od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem Banku Spółdzielczego  

w Krotoszynie, 
5) 0,10 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców zawarł za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie umowę ubezpieczenia na 

życie (umowa może stanowić zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego, którego dotyczy obniżenie marży, umowa nie może stanowić zabezpieczenia 
innego kredytu/pożyczki) 
z zastrzeżeniem, iż: 

− obniżenie marży sumuje się za każdy spełniony warunek, z zastrzeżeniem iż: 

• warunek, o którym mowa w pkt 1) i 2) należy stosować zamiennie 

• warunek, o którym mowa w pkt 1) - 3) uważa się za spełniony, jeżeli produkt jest aktywny na dzień złożenia wniosku 

• warunek, o którym mowa w pkt 4) i 5) uważa się za spełniony, jeżeli produkt jest aktywny na dzień złożenia wniosku lub w umowie zapisane 
zostanie terminowe zobowiązanie do spełnienia warunku 

− za każdy spełniony warunek obniżenia marży można dokonać tylko raz, niezależnie od faktu spełnienia warunku przez jednego bądź więcej niż jednego 
wnioskodawcę, 

− w przypadku rezygnacji z produktu / spełnienia warunku stanowiącego podstawę do obniżenia marży w trakcie trwania umowy ustaje możliwość 
korzystania z danego obniżenia (bez możliwości ponownego jego wznowienia). 

3) po okresie 60 miesięcy oprocentowanie jest zmienne i wynosi sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży wynikającej z obowiązującej na dzień udzielenia 
kredytu/pożyczki Tabeli dla przedmiotowego produktu o zmiennej stopie 

 

6. Karty kredytowe  

L. p. rodzaj karty oprocentowanie w skali roku 

1 
Karta kredytowa Visa / Mastercard 

umowy zawierane od dnia 07.04.2022 r.
 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
11,25 p. p. 

18,35% 

2 
Karta kredytowa Mastercard Gold 

umowy zawierane od dnia 07.04.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
11,25 p. p. 

18,35% 
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III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 
 

1. Rachunki rozliczeniowe  

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Rachunek bieżący / pomocniczy 
stopa zmienna 

0,00% 
 

2. Rachunki lokat terminowych zakładane w placówkach Banku 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Lokata terminowa stopa zmienna 

 

1 miesiąc 0,50% 

3 miesiące 0,50% 

6 miesięcy 0,50% 

12 miesięcy 0,50% 
 

3. Rachunki lokat terminowych zakładane przez Internet 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Lokata terminowa stopa zmienna 

 

1 miesiąc 0,50% 

3 miesiące 0,50% 

6 miesięcy 0,50% 
 

4. Rachunki walutowe 
L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Rachunek bieżący – waluta: stopa zmienna 

 
EUR 0,00% 

USD 0,00% 

2 Lokata terminowa – waluta: 
stopa stała 

 

EUR: 

1 miesiąc 0,00% 

3 miesiące 0,00% 

6 miesięcy 0,00% 

USD: stopa stała 

1 miesiąc 0,00% 

3 miesiące 0,00% 

6 miesięcy 0,00% 

 

5. Kredyty  

L. p. rodzaj kredytu oprocentowanie w skali roku 

1 
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 

umowy zawierane od dnia 02.05.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(3,00 p. p. – 4,00 p. p.) 

9,90% – 10,90% 

2 
Kredyt obrotowy  

umowy zawierane od dnia 19.09.2022 r. 

stopa stała 

8,00% – 11,00% 

3 

Kredyt obrotowy – promocja  
„NA DOBRE PLONY”  

sprzedaż od dnia 23.01.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. 

stopa stała 

8,49% – 9,99%1) 

4 
Kredyt obrotowy „BS” 

umowy zawierane od dnia 19.09.2022 r. 

stopa stała 

8,00% 
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5 Kredyt obrotowy „AGROKREDYT”  

 

do 36 miesięcy  

 
umowy zawierane od dnia 19.09.2022 r. 

stopa stała 

8,00% – 11,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 
 
umowy zawierane od dnia 02.05.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,50 p. p. – 4,00 p. p.) 

9,40% – 10,90% 

6 
Kredyt płatniczy  

umowy zawierane od dnia 19.09.2022 r. 

stopa stała 

8,00% – 11,00% 

7 
Kredyt rewolwingowy 

umowy zawierane od dnia 19.09.2022 r. 

stopa stała 

8,00% – 11,00% 

8 Kredyt inwestycyjny  

 

do 36 miesięcy  

 
umowy zawierane od dnia 19.09.2022 r. 

stopa stała 

7,00% – 10,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 
 
umowy zawierane od dnia 02.05.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,00 p. p. – 3,50 p. p.) 

8,90% – 10,40% 

9 Kredyt inwestycyjny „AGRO INWESTYCJA”  

 

do 36 miesięcy 
 
umowy zawierane od dnia 19.09.2022 r. 

stopa stała 

7,00% – 10,00% 

powyżej 36 do 120 miesięcy 
 
umowy zawierane od dnia 02.05.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,00 p. p. – 3,50 p. p.) 

8,90% – 10,40% 

10 Kredyt inwestycyjny „AGRO ROZWÓJ”  

 

do 36 miesięcy 
 
umowy zawierane od dnia 19.09.2022 r. 

stopa stała 

7,00% – 10,00% 

powyżej 36 do 240 miesięcy 
 
umowy zawierane od dnia 02.05.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,00 p. p. – 3,50 p. p.) 

8,90% – 10,40% 

11 Kredyt inwestycyjny „AGRO ZIEMIA”  

 

do 36 miesięcy 
 
umowy zawierane od dnia 19.09.2022 r. 

stopa stała 

7,00% – 10,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy  

 
umowy zawierane od dnia 02.05.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,00 p. p. – 3,50 p. p.) 

8,90% – 10,40% 

12 Kredyt „UNIJNY SGB”  

 

do 36 miesięcy 
 
umowy zawierane od dnia 19.09.2022 r. 

stopa stała 

7,00% – 10,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 
 
umowy zawierane od dnia 02.05.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,00 p. p. – 3,50 p. p.) 

8,90% – 10,40% 

13 Kredyt inwestycyjny „BIZNES ROZWÓJ”  

 

do 36 miesięcy 
 
umowy zawierane od dnia 19.09.2022 r. 

stopa stała 

7,00% – 10,00% 

powyżej 36 do 240 miesięcy 
 
umowy zawierane od dnia 02.05.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,00 p. p. – 3,50 p. p.) 

8,90% – 10,40% 
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14 
Kredyt z przeznaczeniem na remont  
wspólnoty mieszkaniowe  

 

do 36 miesięcy 
 
umowy zawierane od dnia 19.09.2022 r. 

stopa stała 

7,00% – 10,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 
 
umowy zawierane od dnia 02.05.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,00 p. p. – 3,50 p. p.) 

8,90% – 10,40% 

15 

Kredyt preferencyjny z linii objętej dopłatami ARiMR – 
linia: RR, Z, PR 

umowy zawierane zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia  
12 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami 

stopa zmienna 

oprocentowanie pełne 

WIBOR 3M + stała marża  
2,50 p. p. 

oprocentowanie pełne 

9,44% 

16 

Kredyt preferencyjny z linii objętej dopłatami ARiMR – 
linia: K01*, K02*, KSP 

umowy zawierane zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia  
12 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami 
* umowy zawarte od dnia 01.10.2018 r. 

stopa zmienna 

oprocentowanie pełne 

WIBOR 3M + stała marża  
3,50 p. p. 

oprocentowanie pełne 

10,44% 

17 

Kredyt preferencyjny z częściową spłatą kapitału  
na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – 
linia MRcsk 

umowy zawierane zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia  
12 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,00 p. p. – 3,00 p. p.) 

8,94% – 9,94% 

 

1) oprocentowanie w skali roku wynosi 9,99%, z zastrzeżeniem iż może zostać obniżone o: 
a) 1,0 p. p. w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada (wg stanu na dzień złożenia wniosku) lub zawrze w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

kredytowej (terminowe zobowiązanie do spełnienia warunku w umowie kredytowej) umowę ubezpieczenia nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie; umowa musi być kontynuowana przez cały okres 
kredytowania; niespełnienie warunku skutkuje podwyższeniem oprocentowania o 1 p. p., podwyższenie oprocentowania następuje od pierwszego dnia 
następnego miesiąca po miesiącu zakończenia umowy ubezpieczenia,  

b) 0,5 p. p. w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie konto rozliczeniowe i korzysta z bankowości internetowej (wg stanu 
na dzień złożenia wniosku); 

obniżenie oprocentowania sumuje się za każdy spełniony warunek; obniżenia z tytułu spełnienia danego warunku można dokonać tylko raz, niezależnie od faktu 
spełnienia warunku przez jednego bądź więcej niż jednego z Wnioskodawców. 
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IV. INSTYTUCJE RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE 
 

1. Rachunki rozliczeniowe  

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Rachunek bieżący / pomocniczy 
stopa zmienna 

ustalane indywidualnie 
 

2. Rachunki lokat terminowych zakładane w placówkach Banku 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 
Lokata terminowa 

umowy zawierane od dnia 03.08.2020 r. 
stopa zmienna 

 

1 miesiąc 0,40% 

3 miesiące 0,40% 

6 miesięcy 0,40% 

12 miesięcy 0,40% 
 

3. Rachunki lokat terminowych zakładane przez Internet 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 
Lokata terminowa 

umowy zawierane od dnia 03.08.2020 r. 
stopa zmienna 

 

1 miesiąc 0,40% 

3 miesiące 0,40% 

6 miesięcy 0,40% 
 

4. Rachunki walutowe 
L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Rachunek bieżący – waluta: stopa zmienna 

 
EUR ustalane indywidualnie 

USD ustalane indywidualnie 

2 Lokata terminowa – waluta: 
stopa stała 

 

EUR: 

1 miesiąc 0,00% 

3 miesiące 0,00% 

6 miesięcy 0,00% 

USD: stopa stała 

1 miesiąc 0,00% 

3 miesiące 0,00% 

6 miesięcy 0,00% 

 

5. Kredyty  

L. p. rodzaj kredytu oprocentowanie w skali roku 

1 Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 
stopa zmienna 

ustalane indywidualnie 

2 Kredyt w rachunku kredytowym 
stopa zmienna 

ustalane indywidualnie 
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B. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY  
 

I. KLIENCI INDYWIDUALNI 
 

1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, a’vista 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Rachunek oszczędnościowy mieszkaniowy 
stopa zmienna 

0,30% 

2 
Rachunek oszczędnościowy a’vista 

umowy zawarte do dnia 28.06.2013 r. 

stopa zmienna 

0,00% 

3 
Rachunek oszczędnościowy 

umowy zawarte do dnia 16.04.2020 r., z wyłączeniem pkt 4 

stopa zmienna 

0,50% 

4 

Rachunek oszczędnościowy BS 

umowy zawarte od dnia 01.07.2013 r. do dnia 28.02.2014 r. 

saldo środków: 

stopa zmienna 

 

do 50.000,00 zł 0,50-krotna stawka R 3,40% 

od 50.000,01 zł do 100.000,00 zł 0,60-krotna stawka R 4,08% 

od 100.000,01 zł 0,70-krotna stawka R 4,76% 

5 
Pakiet „Konto za złotówkę” 

umowy zawarte od dnia 06.11.2017 r. do dnia 31.10.2019 r. 

stopa zmienna 

0,00% 

6 
Wygodne Konto dla Klientów ZUS 

umowy zawarte od dnia 12.01.2018 r. do dnia 31.10.2019 r. 

stopa zmienna 

0,00% 

7 

Rachunek oszczędnościowy – promocja JUNIOR 

umowy zawierane od dnia 01.12.2020 r. do dnia 28.02.2023 r. 
stopa zmienna 

saldo nie przekracza 5 000,00 zł 6,00%* 
* w okresie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy 

saldo przekracza 5 000,00 zł 0,50%* 
* liczone od całego salda 

 

2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych zakładane w placówkach Banku 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 
Lokata terminowa 

umowy zawarte do dnia 28.05.2020 r. 
stopa zmienna/stała 

 od 1 do 36 miesięcy 0,50% 

2 
Lokata terminowa dynamiczna PLEJADA 

umowy zawarte do dnia 16.04.2020 r. 

stopa zmienna 

 

za 1 miesiąc 0,50% 

za 2 miesiąc 0,50% 

za 3 miesiąc 0,50% 

za 4 miesiąc 0,50% 

za 5 miesiąc 0,50% 

za 6 miesiąc 0,50% 

za 7 miesiąc 0,50% 

za 8 miesiąc 0,50% 

za 9 miesiąc 0,50% 

za 10 miesiąc 0,50% 

za 11 miesiąc 0,50% 

za 12 miesiąc 0,50% 

3 

Lokata terminowa – promocja  
„LOKATA MAX”   

12 miesięcy 

sprzedaż od dnia 02.05.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.
 

stopa stała 

3,00% 



Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie 11 

4 

Lokata terminowa – promocja  
6 miesięcy 

sprzedaż od dnia 09.09.2022 r. do dnia 28.10.2022 r. 

stopa stała 

4,00% 

5 

Lokata terminowa – promocja  
12 miesięcy 

sprzedaż od dnia 09.09.2022 r. do dnia 28.10.2022 r. 

stopa stała 

6,00% 

6 

Lokata terminowa – promocja  
6 miesięcy 

sprzedaż od dnia 07.11.2022 r. do dnia 02.12.2022 r. 

stopa stała 

5,50% 

7 

Lokata terminowa – promocja  
6 miesięcy 

sprzedaż od dnia 05.12.2022 r. do dnia 05.01.2023 r. 

stopa stała 

5,50% 

8 

Lokata terminowa – promocja  
3 miesiące 

sprzedaż od dnia 09.01.2023 r. do dnia 10.02.2023 r. 

stopa stała 

5,00% 

9 

Lokata terminowa – promocja  
3 miesiące 

sprzedaż od dnia 13.02.2023 r. do dnia 10.03.2023 r. 

stopa stała 

5,00% 

10 

Lokata terminowa – promocja  
3 miesiące 

sprzedaż od dnia 13.03.2023 r. do dnia 07.04.2023 r. 

stopa stała 

5,00% 

 

3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych zakładane przez Internet  

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Lokata terminowa 

umowy zawarte do dnia 28.05.2020 r. 
stopa zmienna 

 od 1 do 6 miesięcy 0,50% 

2 

Lokata terminowa – promocja  
„LOKATA MAX”   

12 miesięcy 

sprzedaż od dnia 02.05.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.
 

stopa stała 

3,00% 

3 

Lokata terminowa – promocja  
6 miesięcy 

sprzedaż od dnia 09.09.2022 r. do dnia 28.10.2022 r. 

stopa stała 

4,25% 

4 

Lokata terminowa – promocja  
6 miesięcy 

sprzedaż od dnia 07.11.2022 r. do dnia 02.12.2022 r. 

stopa stała 

5,80% 

5 

Lokata terminowa – promocja  
6 miesięcy 

sprzedaż od dnia 05.12.2022 r. do dnia 05.01.2023 r. 

stopa stała 

5,80% 

6 

Lokata terminowa – promocja  
3 miesiące 

sprzedaż od dnia 09.01.2023 r. do dnia 10.02.2023 r. 

stopa stała 

5,50% 

7 

Lokata terminowa – promocja  
3 miesiące 

sprzedaż od dnia 13.02.2023 r. do dnia 10.03.2023 r. 

stopa stała 

5,50% 

8 

Lokata terminowa – promocja  
3 miesiące 

sprzedaż od dnia 13.03.2023 r. do dnia 07.04.2023 r. 

stopa stała 

5,50% 

 

4. Rachunki walutowe 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 
Lokata terminowa – waluta USD: 

umowy zawarte do dnia 28.05.2020 r. 
stopa stała 

 
od 1 do 3 miesięcy 0,00% 

6 miesięcy 0,10% 
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5. Kredyty 

L. p. rodzaj kredytu oprocentowanie w skali roku 

1 
Kredyt odnawialny w ROR 

umowy zawarte do dnia 18.11.2012 r. 

stopa zmienna 

11,25% 

2 
Kredyt odnawialny w ROR 

umowy zawarte od dnia 19.11.2012 r. do dnia 28.02.2020 r.
 

stopa zmienna 

R + 8,25 p. p. 15,05% 

3 
Kredyt odnawialny w ROR 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 08.04.2020 r.
 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
7,00 p. p. 

14,10% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
14,58% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

4 
Kredyt odnawialny w ROR 

umowy zawarte od dnia 09.04.2020 r. do dnia 28.05.2020 r.
 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
6,00 p. p. 

13,10% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
13,58% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

5 
Kredyt odnawialny w ROR 

umowy zawarte od dnia 29.05.2020 r. do dnia 29.01.2021 r.
 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
5,00 p. p. 

12,10% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
12,58% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

6 
Kredyt odnawialny w ROR 

umowy zawarte od dnia 01.02.2021 r. do 21.11.2021 r.
 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
6,50 p. p. 

13,60% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
14,08% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

7 
Kredyt gotówkowy – promocja „WSPANIAŁA  
GOTÓWKA" 

sprzedaż od dnia 03.12.2018 r. do 20.06.2019 r. 

stopa stała  

 powyżej 36 do 60 miesięcy 6,00% 

8 
Kredyt gotówkowy 

umowy zawarte od dnia 09.10.2014 r. do dnia 28.02.2020 r. 
stopa zmienna 

 powyżej 24 do 96 miesięcy R + stała marża 8,25 p. p. 15,05% 

9 
Kredyt gotówkowy 

umowy zawarte od dnia 09.10.2014 r. do dnia 28.02.2020 r. 
stopa stała  

 powyżej 24 do 96 miesięcy 10,00% 

10 
Kredyt gotówkowy 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 28.05.2020 r. 
stopa stała  

 powyżej 24 do 36 miesięcy 8,00% 

11 
Kredyt gotówkowy 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 08.04.2020 r. 
stopa zmienna 

 

powyżej 36 do 60 miesięcy WIBOR 12M + stała marża 
6,50 p. p. 

13,60% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
14,08% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

powyżej 60 do 96 miesięcy WIBOR 12M + stała marża 
7,00 p. p. 

14,10% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
14,58% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 
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12 
Kredyt gotówkowy 

umowy zawarte od dnia 09.04.2020 r. do dnia 28.05.2020 r. 
stopa zmienna 

 

powyżej 36 do 60 miesięcy WIBOR 12M + stała marża 
5,50 p. p. 

12,60% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
13,08% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

powyżej 60 do 96 miesięcy WIBOR 12M + stała marża 
6,00 p. p. 

13,10% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
13,58% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

13 
Kredyt gotówkowy 

umowy zawarte od dnia 29.05.2020 r. do dnia 29.01.2021 r. 
stopa zmienna 

 powyżej 36 do 96 miesięcy WIBOR 12M + stała marża 
5,00 p. p. 

12,10% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
12,58% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

14 

Kredyt gotówkowy – promocja  
„GOTÓWKA PEŁNA POMYSŁÓW” 

sprzedaż od dnia 02.03.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.
 

 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

6,00% 

powyżej 36 do 60 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża  
5,00 p. p. 

12,10% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
12,58% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

15 

Kredyt gotówkowy – promocja  
„JESIENNE GOTÓWKOBRANIE”  
do 36 miesięcy 

sprzedaż od dnia 01.10.2020 r. do dnia 18.12.2020 r.
 

stopa stała 

4,00% 

16 

Kredyt gotówkowy – promocja  
„SGB-GOTÓWKA PEŁNA POMYSŁÓW”  
powyżej 36 do 60 miesięcy 

sprzedaż od dnia 01.10.2020 r. do dnia 29.01.2021 r.
 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża  
4,50 p. p. 

11,60% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
12,08% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

17 

Kredyt gotówkowy – promocja  
„GOTÓWKA NA ZIMOWĄ WYPARWKĘ”  
do 36 miesięcy 

sprzedaż od dnia 21.12.2020 r. do dnia 19.03.2021 r.
 

stopa stała 

4,00% 

18 

Kredyt gotówkowy – promocja  
„WIOSNA PEŁNA POMYSŁÓW”  

sprzedaż od dnia 22.03.2020 r. do dnia 22.06.2021 r.
 

 

 

do 36 miesięcy 

stopa stała 

4,00% 

powyżej 36 do 60 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
4,00 p. p. 

11,10% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
11,58% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 
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19 

Kredyt gotówkowy – promocja  
„LETNIA GOTÓWKA BEZ PROWIZJI”  

sprzedaż od dnia 23.06.2021 r. do dnia 21.09.2021 r.
 

 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

4,75% 

powyżej 36 do 96 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
4,50 p. p. 

11,60% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
12,08% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

20 

Kredyt gotówkowy  

powyżej 36 do 96 miesięcy 

umowy zawarte od dnia 01.02.2021 r. do dnia 21.11.2021 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
6,50 p. p. 

13,60% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
14,08% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

21 

Kredyt gotówkowy – promocja  
„ZAPASOWA GOTÓWKA”  

sprzedaż od dnia 27.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
 

 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

4,60% 

powyżej 36 do 60 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
4,35 p. p. 

11,45% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
11,93% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

22 

Kredyt gotówkowy  

do 36 miesięcy 

umowy zawarte od dnia 29.05.2020 r. do dnia 29.04.2022 r. 

stopa stała  

7,00% 

23 

Kredyt gotówkowy – promocja  
„GOTÓWKA_edycja_Sto_50”  

sprzedaż od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.
 

 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

5,00% 

powyżej 36 do 96 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
1,50 p. p. 

8,60% 

24 

Kredyt gotówkowy  

do 36 miesięcy 

umowy zawarte od dnia 02.05.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. 

stopa stała  

9,50% 

25 

Kredyt gotówkowy – promocja  
„WAKACYJNA GOTÓWKA”  

sprzedaż od dnia 06.07.2022 r. do dnia 16.09.2022 r.
 

 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

7,90% 

powyżej 36 do 96 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
4,00 p. p. 

11,10% 
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26 

Kredyt gotówkowy – promocja  
„JESIENNA GOTÓWKA”  

sprzedaż od dnia 19.09.2022 r. do dnia 23.12.2022 r.
 

 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

8,50% 

powyżej 36 do 96 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
4,00 p. p. 

11,10% 

27 

Kredyt gotówkowy – promocja  
„ZIMOWA GOTÓWKA”  

sprzedaż od dnia 09.01.2023 r. do dnia 17.03.2023 r.
 

 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

8,50% 

powyżej 36 do 96 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 12M + stała marża 
3,00 p. p. 

10,10% 

28 
Kredyt gotówkowy Kredyt EKO! 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 29.01.2021 r. 
stopa zmienna  

 

do 36 miesięcy WIBOR 12M + stała marża 
3,20 p. p. 

10,30% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
10,78% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

powyżej 36 do 96 miesięcy WIBOR 12M + stała marża 
4,00 p. p. 

11,10% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
11,58% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

29 
Kredyt gotówkowy Kredyt EKO!  

umowy zawarte od dnia 01.02.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. 

stopa zmienna  

WIBOR 12M + stała marża 
4,00 p. p. 

11,10% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
11,58% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 
30 Kredyt studencki stopa zmienna 

 

umowy zawarte do dnia 28.01.2008 r. 
oprocentowanie pełne 

1,15-krotna stawka R 
oprocentowanie pełne 

7,82% 

umowy zawarte od dnia 29.01.2008 r. do 31.03.2015 r. 
oprocentowanie pełne 

1,20-krotna stawka R 
oprocentowanie pełne 

8,16% 

31 
Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie 

umowy zawarte od dnia 19.01.2012 r. do 04.03.2015 r. 
stopa zmienna 

 
powyżej 60 do 96 miesięcy R + stała marża 8,25 p. p. 15,05% 

powyżej 96 do 120 miesięcy R + stała marża 8,75 p. p. 15,55% 

32 
Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie1) 

umowy zawarte od dnia 19.01.2012 r. do dnia 28.02.2020 r. 
stopa zmienna 

 
powyżej 36 do 60 miesięcy R + stała marża 7,75 p. p. 14,55% 

powyżej 60 do 120 miesięcy R + stała marża 8,25 p. p. 15,05% 

33 
Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie1) 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 17.12.2021 r. 
stopa zmienna 

 

powyżej 36 do 60 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
4,00 p. p.1) 

10,90% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego kwartału 
kalendarzowego 

10,90% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

powyżej 60 do 96 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
4,50 p. p.1) 

11,40% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego kwartału 
kalendarzowego 

11,40% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 
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 powyżej 96 do 120 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
5,00 p. p.1) 

11,90% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego kwartału 
kalendarzowego 

11,90% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

34 
Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie1) 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 08.09.2022 r. 
stopa zmienna 

 

powyżej 36 do 60 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
2,60 p. p.1) 

9,50% 

powyżej 60 do 96 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
3,10 p. p.1) 

10,00% 

powyżej 96 do 120 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
3,60 p. p.1) 

10,50% 

35 
Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie 

umowy zawarte od dnia 09.09.2022 r. do dnia 30.12.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
3,00 p. p. 

9,9% 

36 
Kredyt mieszkaniowy 

umowy zawarte od dnia 22.03.2004 r. do dnia 18.01.2012 r. 

stopa zmienna 

6,90% 

37 
Kredyt mieszkaniowy 

umowy zawarte od dnia 19.01.2012 r. do dnia 31.07.2015 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(1,50 p. p. – 2,20 p. p.) 

8,40% – 9,10% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego 
kwartału kalendarzowego 

8,40% – 9,10% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

38 
Kredyt mieszkaniowy1) 

umowy zawarte od dnia 03.08.2015 r. do dnia 31.10.2019 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(1,50 p. p. – 3,00 p. p.) 

8,40% – 9,90% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego 
kwartału kalendarzowego 

8,40% – 9,90% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

39 
Kredyt mieszkaniowy1) 2) 

umowy zawarte od dnia 04.11.2019 r. do dnia 11.09.2020 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(1,40 p. p. – 2,50 p. p.) 2) 

8,30% – 9,40% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego 
kwartału kalendarzowego 

8,30% – 9,40% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

40 
Kredyt mieszkaniowy1) 3) 

umowy zawarte od dnia 14.09.2020 r. do dnia 09.10.2020 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,40 p. p. – 3,50 p. p.) 3) 

9,30% – 10,40% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego kwartału 
kalendarzowego 

9,30% – 10,40% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

41 
Kredyt mieszkaniowy1) 4) 

umowy zawarte od dnia 12.10.2020 r. do dnia 17.12.2021 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,45 p. p. – 3,50 p. p.)1) 4) 

9,35% – 10,40% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego kwartału 
kalendarzowego 

9,35% – 10,40% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

42 
Kredyt mieszkaniowy1) 2) 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 08.09.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(1,05 p. p. – 2,10 p. p.)1) 2) 

7,95% – 9,00% 

43 
Kredyt mieszkaniowy preferencyjny  
„RODZINA NA SWOIM”  

umowy zawarte od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2013 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
2,50 p. p. 

9,40% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego 
kwartału kalendarzowego 

9,40% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 
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44 
Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych”1) 

umowy zawarte od dnia 01.10.2015 r. do dnia 19.12.2018 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
3,00 p. p.1) 

9,90% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego 
kwartału kalendarzowego 

9,90% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

45 
Kredyt konsolidacyjny (zabezpieczony hipotecznie)1) 

umowy zawarte od dnia 19.01.2012 r. do dnia 17.12.2021 r. 
stopa zmienna 

 

powyżej 36 do 60 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
4,00 p. p.1) 

10,90% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego kwartału 
kalendarzowego 

10,90% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

powyżej 60 do 360 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
5,00 p. p.1) 

11,90% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego kwartału 
kalendarzowego 

11,90% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

46 
Kredyt konsolidacyjny (zabezpieczony hipotecznie)1) 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 08.09.2022 r. 
stopa zmienna 

 

powyżej 36 do 60 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
2,60 p. p.1) 

9,50% 

powyżej 60 do 360 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
3,60 p. p.1) 

10,50% 

47 
Pożyczka hipoteczna 

umowy zawarte do dnia 18.01.2012 r. 

stopa zmienna 

8,30% 

48 
Pożyczka hipoteczna1) 

umowy zawarte od dnia 19.01.2012 r. do dnia 28.02.2020 r. 
stopa zmienna 

 

do 60 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
(1,50 p. p. – 3,00 p. p.)1) 

8,40% – 9,90% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego 
kwartału kalendarzowego 

8,40% – 9,90% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

powyżej 60 do 240 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
(2,00 p. p. – 3,50 p. p.)1) 

8,90% – 10,40% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego 
kwartału kalendarzowego 

8,90% – 10,40% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

49 
Pożyczka hipoteczna1) 

umowy zawierane od dnia 02.03.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. 
stopa zmienna 

 

do 60 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
3,00 p. p.1) 

9,90% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego 
kwartału kalendarzowego 

9,90% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

powyżej 60 do 240 miesięcy WIBOR 3M + stała marża  
3,50 p. p.1) 

10,40% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego 
kwartału kalendarzowego 

10,40% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

50 
Pożyczka hipoteczna1) 

umowy zawarte od dnia 03.08.2020 r. do dnia 17.12.2021 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
3,50 p. p.1) 

10,40% 
wg stopy WIBOR 3M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed pierwszym dniem danego kwartału 
kalendarzowego 

10,40% 
wg stopy WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

51 
Pożyczka hipoteczna1) 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 08.09.2022 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
2,10 p. p.1) 

9,00% 

 

1) marżę podwyższa się z tytułu objęcia ochroną ubezpieczenia niskiego wkładu – o 0,07% w okresie ubezpieczenia w stosunku rocznym. 
 

2) marża wynosi: 
a) 1,90 p. p. w przypadku, gdy wkład własny wynosi minimum 35% kosztów inwestycji, 
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b) 2,00 p. p. w przypadku, gdy wkład własny wynosi minimum 30% kosztów inwestycji, 
c) 2,20 p. p. w przypadku, gdy wkład własny wynosi minimum 25% kosztów inwestycji, 
d) 2,50 p. p. w pozostałych przypadkach, 

z zastrzeżeniem, iż marża może zostać obniżona o: 
1) 0,10 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

od minimum 6 miesięcy, na który dokonywane są systematyczne wpływy wynagrodzenia, 
2) 0,10 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie kartę kredytową, 
3) 0,05 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie udział członkowski, 
4) 0,15 p. p. w przypadku, gdy finansowana nieruchomość ubezpieczona jest od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem Banku Spółdzielczego  

w Krotoszynie, 
5) 0,10 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców zawarł za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie umowę ubezpieczenia na 

życie (umowa może stanowić zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego, którego dotyczy obniżenie marży, umowa nie może stanowić zabezpieczenia 
innego kredytu/pożyczki) 
z zastrzeżeniem, iż: 

− obniżenie marży sumuje się za każdy spełniony warunek, z zastrzeżeniem iż: 

• warunek, o którym mowa w pkt 1) - 3) uważa się za spełniony, jeżeli produkt jest aktywny na dzień złożenia wniosku 

• warunek, o którym mowa w pkt 4) i 5) uważa się za spełniony, jeżeli produkt jest aktywny na dzień złożenia wniosku lub w umowie zapisane 
zostanie terminowe zobowiązanie do spełnienia warunku 

− za każdy spełniony warunek obniżenia marży można dokonać tylko raz, niezależnie od faktu spełnienia warunku przez jednego bądź więcej niż jednego 
wnioskodawcę, 

− w przypadku rezygnacji z produktu stanowiącego podstawę do obniżenia marży w trakcie trwania umowy ustaje możliwość korzystania z danego 
obniżenia (bez możliwości ponownego jego wznowienia). 

3) marża wynosi: 
a) 2,90 p. p. w przypadku, gdy wkład własny wynosi minimum 35% kosztów inwestycji, 
b) 3,00 p. p. w przypadku, gdy wkład własny wynosi minimum 30% kosztów inwestycji, 
c) 3,20 p. p. w przypadku, gdy wkład własny wynosi minimum 25% kosztów inwestycji, 
d) 3,50 p. p. w pozostałych przypadkach, 

z zastrzeżeniem, iż marża może zostać obniżona o: 
1) 0,10 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

od minimum 6 miesięcy, na który dokonywane są systematyczne wpływy wynagrodzenia, 
2) 0,10 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie kartę kredytową, 
3) 0,05 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie udział członkowski, 
4) 0,15 p. p. w przypadku, gdy finansowana nieruchomość ubezpieczona jest od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem Banku Spółdzielczego  

w Krotoszynie, 
5) 0,10 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców zawarł za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie umowę ubezpieczenia na 

życie (umowa może stanowić zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego, którego dotyczy obniżenie marży, umowa nie może stanowić zabezpieczenia 
innego kredytu/pożyczki) 
z zastrzeżeniem, iż: 

− obniżenie marży sumuje się za każdy spełniony warunek, z zastrzeżeniem iż: 

• warunek, o którym mowa w pkt 1) - 3) uważa się za spełniony, jeżeli produkt jest aktywny na dzień złożenia wniosku 

• warunek, o którym mowa w pkt 4) i 5) uważa się za spełniony, jeżeli produkt jest aktywny na dzień złożenia wniosku lub w umowie zapisane 
zostanie terminowe zobowiązanie do spełnienia warunku 

− za każdy spełniony warunek obniżenia marży można dokonać tylko raz, niezależnie od faktu spełnienia warunku przez jednego bądź więcej niż jednego 
wnioskodawcę, 

− w przypadku rezygnacji z produktu stanowiącego podstawę do obniżenia marży w trakcie trwania umowy ustaje możliwość korzystania z danego 
obniżenia (bez możliwości ponownego jego wznowienia). 

4) marża wynosi: 

a) 2,90 p. p. w przypadku, gdy wkład własny wynosi minimum 35% kosztów inwestycji, 
b) 3,00 p. p. w przypadku, gdy wkład własny wynosi minimum 30% kosztów inwestycji, 
c) 3,20 p. p. w przypadku, gdy wkład własny wynosi minimum 25% kosztów inwestycji, 
d) 3,50 p. p. w pozostałych przypadkach, 
z zastrzeżeniem, iż marża może zostać obniżona o: 
1) 0,10 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

od minimum 6 miesięcy, na który dokonywane są systematyczne wpływy wynagrodzenia, 
2) 0,05 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z wnioskodawców posiada w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i zadeklaruje dokonywanie 

systematycznych wpływów wynagrodzenia najpóźniej od drugiego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek, 
3) 0,10 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie kartę kredytową, 
4) 0,15 p. p. w przypadku, gdy finansowana nieruchomość ubezpieczona jest od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem Banku Spółdzielczego  

w Krotoszynie, 
5) 0,10 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców zawarł za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie umowę ubezpieczenia na 

życie (umowa może stanowić zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego, którego dotyczy obniżenie marży, umowa nie może stanowić zabezpieczenia 
innego kredytu/pożyczki) 
z zastrzeżeniem, iż: 

− obniżenie marży sumuje się za każdy spełniony warunek, z zastrzeżeniem iż: 

• warunek, o którym mowa w pkt 1) i 2) należy stosować zamiennie 

• warunek, o którym mowa w pkt 1) - 3) uważa się za spełniony, jeżeli produkt jest aktywny na dzień złożenia wniosku 

• warunek, o którym mowa w pkt 4) i 5) uważa się za spełniony, jeżeli produkt jest aktywny na dzień złożenia wniosku lub w umowie zapisane 
zostanie terminowe zobowiązanie do spełnienia warunku 

− za każdy spełniony warunek obniżenia marży można dokonać tylko raz, niezależnie od faktu spełnienia warunku przez jednego bądź więcej niż jednego 
wnioskodawcę, 

− w przypadku rezygnacji z produktu / spełnienia warunku stanowiącego podstawę do obniżenia marży w trakcie trwania umowy ustaje możliwość 
korzystania z danego obniżenia (bez możliwości ponownego jego wznowienia). 

 

6. Karty kredytowe  

L. p. rodzaj karty oprocentowanie w skali roku 

1 Karta kredytowa Visa / Mastercard stopa zmienna 

 

umowy zawarte od dnia 01.04.2014 r. do dnia 08.10.2014 r. WIBOR 12M + stała marża 
11,45 p. p. 

18,55% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
19,03% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 09.10.2014 r. do dnia 04.03.2015 r. WIBOR 12M + stała marża 
9,25 p. p. 

16,35% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
16,83% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 
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umowy zawarte od dnia 05.03.2015 r. do dnia 31.01.2016 r. WIBOR 12M + stała marża 
7,97 p. p. 

15,07% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
15,55% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 01.02.2016 r. do dnia 17.03.2020 r. WIBOR 12M + stała marża 
8,00 p. p. 

15,10% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
15,58% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 18.03.2020 r. do dnia 08.04.2020 r. WIBOR 12M + stała marża 
7,16 p. p. 

14,26% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
14,74% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 09.04.2020 r. do dnia 28.05.2020 r. WIBOR 12M + stała marża 
6,16 p. p. 

13,26% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
13,74% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 29.05.2020 r. do dnia 29.01.2021 r. WIBOR 12M + stała marża 
5,36 p. p. 

12,46% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
12,94% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 01.02.2021 r. do dnia 06.10.2021 r. WIBOR 12M + stała marża 
6,95 p. p. 

14,05% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
14,53% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 07.10.2021 r. do dnia 03.11.2021 r. WIBOR 12M + stała marża 
7,75 p. p. 

14,85% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
15,33% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 04.11.2021 r. do dnia 21.11.2021 r. WIBOR 12M + stała marża 
9,25 p. p. 

16,35% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
16,83% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 
umowy zawarte od dnia 22.11.2021 r. do dnia 08.12.2021 r. WIBOR 12M + stała marża 

9,25 p. p. 
16,35% 

umowy zawarte od dnia 09.12.2021 r. do dnia 04.01.2022 r. WIBOR 12M + stała marża 
10,25 p. p. 

17,35% 

umowy zawarte od dnia 05.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r. WIBOR 12M + stała marża 
11,25 p. p. 

18,35% 

umowy zawarte od dnia 01.02.2022 r. do dnia 08.02.2022 r. WIBOR 12M + stała marża 
7,75 p. p. 

14,85% 

umowy zawarte od dnia 09.02.2022 r. do dnia 08.03.2022 r. WIBOR 12M + stała marża 
8,85 p. p. 

15,95% 

umowy zawarte od dnia 09.02.2022 r. do dnia 06.04.2022 r. WIBOR 12M + stała marża 
10,25 p. p. 

17,35% 

2 Karta kredytowa Mastercard Gold stopa zmienna 

 

umowy zawarte od dnia 02.01.2015 r. do dnia 04.03.2015 r. WIBOR 12M + stała marża 
9,25 p. p. 

16,35% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
16,83% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 05.03.2015 r. do dnia 31.01.2016 r. WIBOR 12M + stała marża 
7,97 p. p. 

15,07% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
15,55% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 01.02.2016 r. do dnia 17.03.2020 r. WIBOR 12M + stała marża 
8,00 p. p. 

15,10% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
15,58% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 
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umowy zawarte od dnia 18.03.2020 r. do dnia 08.04.2020 r. WIBOR 12M + stała marża 
7,16 p. p. 

14,26% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
14,74% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 09.04.2020 r. do dnia 28.05.2020 r. WIBOR 12M + stała marża 
6,16 p. p. 

13,26% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
13,74% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 29.05.2020 r. do dnia 29.01.2021 r. WIBOR 12M + stała marża 
5,36 p. p. 

12,46% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
12,94% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 01.02.2021 r. do dnia 06.10.2021 r. WIBOR 12M + stała marża 
6,95 p. p. 

14,05% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
14,53% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 07.10.2021 r. do dnia 03.11.2021 r. WIBOR 12M + stała marża 
7,75 p. p. 

14,85% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
15,33% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 04.11.2021 r. do dnia 21.11.2021 r. WIBOR 12M + stała marża 
9,25 p. p. 

16,35% 
wg stopy WIBOR 12M ogłaszanej na dwa dni 

robocze przed dniem 01 lutego 
16,83% 

wg stopy WIBOR 12M jako średnia arytmetyczna 
kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek 

umowy zawarte od dnia 22.11.2021 r. do dnia 08.12.2021 r. WIBOR 12M + stała marża 
9,25 p. p. 

16,35% 

umowy zawarte od dnia 09.12.2021 r. do dnia 04.01.2022 r. WIBOR 12M + stała marża 
10,25 p. p. 

17,35% 

umowy zawarte od dnia 05.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r. WIBOR 12M + stała marża 
11,25 p. p. 

18,35% 

umowy zawarte od dnia 01.02.2022 r. do dnia 08.02.2022 r. WIBOR 12M + stała marża 
7,75 p. p. 

14,85% 

umowy zawarte od dnia 09.02.2022 r. do dnia 08.03.2022 r. WIBOR 12M + stała marża 
8,85 p. p. 

15,95% 

umowy zawarte od dnia 09.02.2022 r. do dnia 06.04.2022 r. WIBOR 12M + stała marża 
10,25 p. p. 

17,35% 
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II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 
 

1. Rachunki rozliczeniowe   

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 
Pakiet „Wiele za niewiele” 

umowy zawarte od dnia 01.08.2018 r. do dnia 30.06.2020 r. 

stopa zmienna 

0,00% 
 

2. Rachunki lokat terminowych zakładane w placówkach Banku  
L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 
Lokata terminowa 

umowy zawarte do dnia 28.05.2020 r. 

stopa zmienna 

 od 1 do 36 miesięcy 0,20% 
 

3. Rachunki lokat terminowych zakładane przez Internet 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 
Lokata terminowa 

umowy zawarte do dnia 28.05.2020 r. 
stopa zmienna 

 od 1 do 6 miesięcy 0,20% 
 

4. Rachunki walutowe 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 
Lokata terminowa – waluta USD: 

umowy zawarte do dnia 28.05.2020 r. 
stopa stała 

 
od 1 do 3 miesięcy 0,00% 

6 miesięcy 0,10% 
 

5. Kredyty  

L. p. rodzaj kredytu oprocentowanie w skali roku 

1 
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 

umowy zawarte do dnia 28.02.2020 r. 

stopa zmienna 

5,00% – 11,00% 

2 
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 28.05.2020 r. 

stopa zmienna 

4,50% – 11,00% 

3 
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 

umowy zawarte od dnia 29.05.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

stopa zmienna 

4,00% – 11,00% 

4 
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 

umowy zawarte od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. 

stopa stała 

4,00% – 7,00% 

5 
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 29.04.2022 r. 

stopa stała 

4,00% – 8,00% 

6 
Kredyt obrotowy 

umowy zawarte do dnia 28.02.2020 r. 
stopa zmienna 

 
rolnicy indywidualni 10,00% 

podmioty gospodarcze 10,00% 

7 
Kredyt obrotowy 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 28.05.2020 r. 

stopa zmienna 

10,00% 

8 
Kredyt obrotowy 

umowy zawarte od dnia 29.05.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

stopa zmienna 

10,00% 

9 
Kredyt obrotowy  

umowy zawarte od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. 

stopa stała 

4,00% – 7,00% 

10 
Kredyt obrotowy  

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 29.04.2022 r. 

stopa stała 

4,00% – 8,00% 
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11 
Kredyt obrotowy  

umowy zawarte od dnia 02.05.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. 

stopa stała 

5,00% – 9,00% 

12 

Kredyt obrotowy – promocja  
„SGB GOTÓWKA”  
do 24 miesięcy 

sprzedaż od dnia 01.02.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.
 

stopa stała 

3,90% 

13 

Kredyt obrotowy – promocja „AGRO TOTAL”  
do 30 miesięcy 

sprzedaż od dnia 18.10.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.
 

stopa stała 

3,00% – 6,00%1) 

14 
Kredyt obrotowy „BS” 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 29.04.2022 r. 

stopa stała 

5,00% 

15 
Kredyt obrotowy „BS” 

umowy zawarte od dnia 02.05.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. 

stopa stała 

6,50% 

16 

Kredyt obrotowy „AGROKREDYT” 
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte do dnia 19.01.2018 r. 

stopa zmienna 

6,00% – 9,50% 

17 

Kredyt obrotowy „AGROKREDYT” 
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte od dnia 22.01.2018 r. do dnia 28.02.2020 r. 

stopa zmienna 

5,00% – 9,50% 

18 

Kredyt obrotowy „AGROKREDYT” 
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 02.06.2020 r. 

stopa zmienna 

4,50% – 9,50% 

19 

Kredyt obrotowy „AGROKREDYT” 
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte od dnia 03.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

stopa zmienna 

4,00% – 9,50% 

20 
Kredyt obrotowy „AGROKREDYT” 

umowy zawarte od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

4,00% – 6,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(3,80 p. p. – 5,80 p. p.) 

10,70% – 12,70% 

21 
Kredyt obrotowy „AGROKREDYT” 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 29.04.2022 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

4,00% – 7,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,80 p. p. – 4,80 p. p.) 

9,70% – 11,70% 

22 

Kredyt obrotowy „AGROKREDYT”  

do 36 miesięcy  

 
umowy zawarte od dnia 02.05.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. 

stopa stała 

5,00% – 9,00% 

23 
Kredyt płatniczy  

umowy zawarte od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. 

stopa stała 

4,00% – 7,00% 

24 
Kredyt płatniczy  

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 29.04.2022 r. 

stopa stała 

4,00% – 8,00% 

25 
Kredyt płatniczy  

umowy zawierane od dnia 02.05.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. 

stopa stała 

5,00% – 9,00% 

26 
Kredyt rewolwingowy 

umowy zawarte od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. 

stopa stała 

4,00% – 7,00% 
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27 
Kredyt rewolwingowy 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 29.04.2022 r. 

stopa stała 

4,00% – 8,00% 

28 
Kredyt rewolwingowy 

umowy zawierane od dnia 02.05.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. 

stopa stała 

5,00% – 9,00% 

29 
Kredyt inwestycyjny 

umowy zawarte do dnia 28.02.2020 r. 
stopa zmienna 

 
rolnicy indywidualni 5,00% – 9,50% 

podmioty gospodarcze 5,00% – 9,00% 

30 
Kredyt inwestycyjny 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 28.05.2020 r. 

stopa zmienna 

4,50% – 8,50% 

31 
Kredyt inwestycyjny 

umowy zawarte od dnia 29.05.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

stopa zmienna 

4,00% – 8,50% 

32 
Kredyt inwestycyjny 

umowy zawarte od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 5,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,80 p. p. – 4,80 p. p.) 

9,70% – 11,70% 

33 
Kredyt inwestycyjny 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 29.04.2022 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 6,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(1,80 p. p. – 3,80 p. p.) 

8,70% – 10,70% 

34 

Kredyt inwestycyjny 

do 36 miesięcy  

umowy zawarte od dnia 02.05.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. 

stopa stała 

4,00% – 7,50% 

35 

Kredyt inwestycyjny – promocja AGROBIZNES 
rolnicy indywidualni  

powyżej 24 miesięcy 

sprzedaż od dnia 07.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 

stopa zmienna 

8,50% 

36 

Kredyt inwestycyjny – promocja AGRO SGB 
podmioty prowadzące działalność rolniczą  

sprzedaż od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. 

stopa zmienna 

8,00% 

37 

Kredyt inwestycyjny – promocja AGRO SGB II 
podmioty prowadzące działalność rolniczą  

sprzedaż od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 

stopa zmienna 

8,00% 

38 

Kredyt inwestycyjny – finansowanie fabryczne 
wyrobów produkowanych przez Ursus S.A. 

umowy zawarte od dnia 01.07.2016 r. do dnia 14.06.2018 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
2,50 p. p. 

9,40% 

39 

Kredyt inwestycyjny „AGRO INWESTYCJA” 
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte do dnia 31.10.2014 r. 

stopa zmienna 

(1,50 – 2,00)-krotna stawka R 10,20% – 13,60% 

40 

Kredyt inwestycyjny „AGRO INWESTYCJA”  
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte od dnia 03.11.2014 r. do dnia 28.02.2020 r. 
stopa zmienna 

 
do 60 miesięcy 4,00% – 8,00% 

powyżej 60 miesięcy do 120 miesięcy 4,00% – 8,50% 
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41 

Kredyt inwestycyjny „AGRO INWESTYCJA”  
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 02.06.2020 r. 

stopa zmienna 

4,00% – 8,00% 

42 

Kredyt inwestycyjny „AGRO INWESTYCJA”  
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte od dnia 03.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

stopa zmienna 

8,00% 

43 
Kredyt inwestycyjny „AGRO INWESTYCJA” 

umowy zawarte od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 5,00% 

powyżej 36 do 120 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,80 p. p. – 4,80 p. p.) 

9,70% – 11,70% 

44 
Kredyt inwestycyjny „AGRO INWESTYCJA” 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 29.04.2022 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 6,00% 

powyżej 36 do 120 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(1,80 p. p. – 3,80 p. p.) 

8,70% – 10,70% 

45 

Kredyt inwestycyjny „AGRO INWESTYCJA” 

do 36 miesięcy  

umowy zawarte od dnia 02.05.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. 

stopa stała 

4,00% – 7,50% 

46 

Kredyt inwestycyjny „AGRO ROZWÓJ” 
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte do dnia 31.10.2014 r. 

stopa zmienna 

(2,00 – 2,50)-krotna stawka R 13,60% – 17,00% 

47 

Kredyt inwestycyjny „AGRO ROZWÓJ” 
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte od dnia 03.11.2014 r. do dnia 28.02.2020 r. 

stopa zmienna 

4,00% – 8,50% 

48 

Kredyt inwestycyjny „AGRO ROZWÓJ” 
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 02.06.2020 r. 

stopa zmienna 

4,00% – 8,00% 

49 

Kredyt inwestycyjny „AGRO ROZWÓJ” 
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte od dnia 03.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

stopa zmienna 

3,50% – 8,00% 

50 
Kredyt inwestycyjny „AGRO ROZWÓJ” 

umowy zawarte od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 5,00% 

powyżej 36 do 240 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,80 p. p. – 4,80 p. p.) 

9,70% – 11,70% 

51 
Kredyt inwestycyjny „AGRO ROZWÓJ” 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 29.04.2022 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 6,00% 

powyżej 36 do 240 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(1,80 p. p. – 3,80 p. p.) 

8,70% – 10,70% 
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52 

Kredyt inwestycyjny „AGRO ROZWÓJ” 

do 36 miesięcy  

umowy zawarte od dnia 02.05.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. 

stopa stała 

4,00% – 7,50% 

53 
Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych 
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte do dnia 10.01.2014 r. 

stopa zmienna 

6,00% – 8,00% 

54 

Kredyt inwestycyjny „AGRO ZIEMIA” 
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte do dnia 31.10.2014 r. 

stopa zmienna 

(1,50 – 2,00)-krotna stawka R 10,20% – 13,60% 

55 

Kredyt inwestycyjny „AGRO ZIEMIA” 
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte od dnia 03.11.2014 r. do dnia 28.02.2020 r. 
stopa zmienna 

 
do 60 miesięcy 4,00% – 8,00% 

powyżej 60 miesięcy do 180 miesięcy 4,00% – 8,50% 

56 

Kredyt inwestycyjny „AGRO ZIEMIA” 
rolnicy indywidualni 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 02.06.2020 r. 

stopa zmienna 

4,00% – 8,00% 

57 

Kredyt inwestycyjny „AGRO ZIEMIA” 
rolnicy indywidualni 

umowy zawierane od dnia 03.06.2020 r. 

stopa zmienna 

3,50% – 8,00% 

58 
Kredyt inwestycyjny „AGRO ZIEMIA” 

umowy zawarte od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 5,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,80 p. p. – 4,80 p. p.) 

9,70% – 11,70% 

59 
Kredyt inwestycyjny „AGRO ZIEMIA” 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 29.04.2022 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 6,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(1,80 p. p. – 3,80 p. p.) 

8,70% – 10,70% 

60 

Kredyt inwestycyjny „AGRO ZIEMIA” 

do 36 miesięcy  

umowy zawarte od dnia 02.05.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. 

stopa stała 

4,00% – 7,50% 

61 
Kredyt „UNIJNY SGB” 

umowy zawarte do dnia 28.02.2020 r. 
stopa zmienna 

 
do 36 miesięcy 5,00% – 8,50% 

powyżej 36 miesięcy do 96 miesięcy 5,00% – 8,50% 

62 
Kredyt „UNIJNY SGB” 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 02.06.2020 r. 

stopa zmienna 

4,00% – 8,00% 

63 
Kredyt „UNIJNY SGB” 

umowy zawarte od dnia 03.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

stopa zmienna 

3,50% – 8,00% 
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64 
Kredyt „UNIJNY SGB” 

umowy zawierane od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 5,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,80 p. p. – 4,80 p. p.) 

9,70% – 11,70% 

65 
Kredyt „UNIJNY SGB” 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 29.04.2022 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 6,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(1,80 p. p. – 3,80 p. p.) 

8,70% – 10,70% 

66 

Kredyt „UNIJNY SGB” 

do 36 miesięcy  

umowy zawarte od dnia 02.05.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. 

stopa stała 

4,00% – 7,50% 

67 

Kredyt inwestycyjny „BIZNES ROZWÓJ” 
podmioty gospodarcze 

umowy zawarte do dnia 28.02.2020 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,50 p. p. – 5,00 p. p.) 

9,40% – 11,90% 

68 

Kredyt inwestycyjny „BIZNES ROZWÓJ” 
podmioty gospodarcze 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,00 p. p. – 4,00 p. p.) 

8,90% – 10,90% 

69 
Kredyt inwestycyjny „BIZNES ROZWÓJ” 

umowy zawarte od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 5,00% 

powyżej 36 do 240 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,80 p. p. – 4,80 p. p.) 

9,70% – 11,70% 

70 
Kredyt inwestycyjny „BIZNES ROZWÓJ” 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 29.04.2022 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 6,00% 

powyżej 36 do 240 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(1,80 p. p. – 3,80 p. p.) 

8,70% – 10,70% 

71 

Kredyt inwestycyjny „BIZNES ROZWÓJ” 

do 36 miesięcy  

umowy zawarte od dnia 02.05.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. 

stopa stała 

4,00% – 7,50% 

72 

Kredyt z przeznaczeniem na remont 
wspólnoty mieszkaniowe 

umowy zawarte do dnia 28.02.2020 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,50 p. p. – 5,00 p. p.) 

9,40% – 11,90% 

73 

Kredyt z przeznaczeniem na remont 
wspólnoty mieszkaniowe 

umowy zawarte od dnia 02.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,00 p. p. – 4,00 p. p.) 

8,90% – 10,90% 
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74 

Kredyt z przeznaczeniem na remont  
wspólnoty mieszkaniowe 

umowy zawarte od dnia 04.01.2021 r. do dnia 17.12.2021 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 5,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(2,80 p. p. – 4,80 p. p.) 

9,70% – 11,70% 

75 

Kredyt z przeznaczeniem na remont  
wspólnoty mieszkaniowe 

umowy zawarte od dnia 20.12.2021 r. do dnia 29.04.2022 r. 
 

 

do 36 miesięcy 
stopa stała 

3,00% – 6,00% 

powyżej 36 do 180 miesięcy 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
(1,80 p. p. – 3,80 p. p.) 

8,70% – 10,70% 

76 

Kredyt z przeznaczeniem na remont  
wspólnoty mieszkaniowe 

umowy zawarte od dnia 02.05.2022 r. do dnia 16.09.2022 r. 

stopa stała 

4,00% – 7,50% 

77 

Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach 
rolnych z pomocą ARiMR –  
częściowa spłata kapitału „CSK” 

umowy zawarte do dnia 31.12.2014 r. 

stopa zmienna 

R + stała marża  
(2,25 p. p. – 3,50 p. p.) 

9,05% – 10,30% 

78 

Kredyt preferencyjny z linii objętej dopłatami ARiMR – 
linia: K01, K02 

umowy zawarte do dnia 30.09.2018 r. 
umowy zawarte zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia  
12 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami 

stopa zmienna 

WIBOR 3M + stała marża  
2,50 p. p. 

9,44% 

 

1) oprocentowanie w skali roku wynosi 6%, z zastrzeżeniem iż może zostać obniżone o: 
c) 2 p. p. w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada (wg stanu na dzień złożenia wniosku) lub zawrze w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

kredytowej (terminowe zobowiązanie do spełnienia warunku w umowie kredytowej) umowę ubezpieczenia nieruchomości (wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego) od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie; umowa ubezpieczenia musi być 
kontynuowana przez cały okres kredytowania; niespełnienie tego warunku skutkuje podwyższeniem oprocentowania o 2 p. p., podwyższenie oprocentowania 
następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu zakończenia umowy ubezpieczenia,  

d) 1 p. p. w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wnioskodawców posiada (wg stanu na moment zawarcia umowy) umowę ubezpieczenia GENERALI, Z MYŚLĄ 
O ŻYCIU PLUS zawartą za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Krotoszynie; umowa ubezpieczenia musi być kontynuowana przez cały okres 
kredytowania; niespełnienie tego warunku skutkuje podwyższeniem oprocentowania o 1 p. p., podwyższenie oprocentowania następuje od pierwszego dnia 
następnego miesiąca po miesiącu zakończenia umowy ubezpieczenia 

obniżenie oprocentowania sumuje się za każdy spełniony warunek; obniżenia oprocentowania można dokonać tylko raz, niezależnie od faktu spełnienia warunku 
przez jednego bądź więcej niż jednego z Wnioskodawców. 
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III. INSTYTUCJE RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE 
 

1. Rachunki lokat terminowych zakładane w placówkach Banku 
 

1 
Lokata terminowa 

umowy zawarte do dnia 28.05.2020 r. 
stopa zmienna 

 od 1 do 12 miesięcy 0,20% 
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C. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE 
 

1. Zadłużenie przeterminowane 

L. p. rodzaj rachunku oprocentowanie w skali roku 

1 Kredyt przeterminowany stopa zmienna 

 

2-krotna stawka odsetek ustawowych za opóźnienie 24,50% 

4-krotna stawka kredytu lombardowego 29,00%* 

4-krotna stawka R 27,20%* 

 

* maksymalna wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego nie może w stosunku rocznym przekraczać 
dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), wysokość odsetek 
ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p. p. i jest ogłaszana przez Ministra 
Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia  w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli wysokość 
oprocentowania zadłużenia przeterminowanego przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się 
odsetki maksymalne za opóźnienie. Od dnia 08.09.2022 r. wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie wynosi 24,50%. 

 


