
 
OPROCENTOWANIE KREDYTÓW W PLN 

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PIWNICZNEJ- ZDROJU 

 

A. Kredyty dla klientów instytucjonalnych. 

 

Lp
. 

Rodzaj kredytu 

Stopa procentowa w stosunku rocznym 

Stała Zmienna 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 
 6-10% lub 

  WIBOR 3M 
1 
 + marża 1-6 p.p. 

6 

2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 
 6-10% lub 

 WIBOR 3M 
1
 + marża 1-6 p.p. 

6 

3. Kredyt inwestycyjny 
 6-10% lub 

 WIBOR 3M 
1
 + marża 1-6 p.p. 

6
 
 

4.  Kredytowa linia hipoteczna 
 6-10% lub 

WIBOR 3M 
1
 + marża 1-6 p.p 

6 

 

 

B.  Kredyty rolnicze i preferencyjne z pomocą ARIMR w ramach linii. 

 

Lp. Rodzaj kredytu 
Stopa procentowa w stosunku rocznym 

Stała Zmienna 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 
 6-10%  

2. 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 

(kredyt na zakup rzeczowych środków do 

produkcji rolnej) 

 

9% 

3. Kredyt inwestycyjny 
 6-10% lub 

 WIBOR 3M 
1 
+ marża 1-6 p.p. 

6
 
 

4.  
Kredyt z dopłatą do oprocentowania symbol 

KZ 
7 

 1,30 stopy redyskonta weksli NBP 
3 

 

 

C. Kredyty dla klientów indywidualnych. 
 

 

Lp. 
Rodzaj kredytu 

Stopa procentowa w stosunku rocznym 

Stała Zmienna 

1. Kredyt mieszkaniowy 
 6-10% lub 

  WIBOR 3M 
2 
+ marża 1-6 p.p.% 

6
 
 

2. Kredyt konsumpcyjny hipoteczny 
 6-10% lub 

 WIBOR 3M 
2 
+ marża 1-6 p.p.% 

6 

3. Kredyt konsolidacyjny 
 6-10% lub 

 WIBOR 3M 
2
+ marża 1-6 p.p.%

 6 

4.  Kredyt odnawialny w ror  9,5% 

5. Limit debetowy w ror  10% 

6. 
Kredyt gotówkowy konsumpcyjny w 

zależności od produktu 

 
 Od 5% do 10% 

7. 
Kredyt studencki z dopłatą do 

oprocentowania BGK 

 1,20 stopy redyskonta weksli 

NBP
 3 

8. Karta kredytowa  10% 

 

 



 

 

 

 

D. Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w zł. 

 

Lp. Rodzaj kredytu 
Stopa procentowa w stosunku rocznym 

Stała Zmienna 

1. Dla umów zawartych do 31-12-2015r. 
 4-krotność stopy lombardowej NBP 

4
 

2. Dla umów zawartych od 01-01-2016r. 

 2 –krotność odsetek ustawowych za 

opóźnienie tj. (wysokość stopy 

referencyjnej NPB  
5 
+ 5,5 p. p.) x 2  

 

 

E. Zwiększenie oprocentowania kredytów w zł. 

 

Lp. Rodzaj kredytu 
Stopa procentowa w stosunku rocznym 

1. 

W okresie przejściowym do czasu 

przedłożenia prawomocnego wpisu do 

hipoteki na rzecz Banku, dla kredytów 

zabezpieczonych hipoteką  podwyższa się 

marżę o: 

1 p. p 

 

 
1   

Zmiana oprocentowania następuje z dniem 01. każdego miesiąca w oparciu o stawkę bazową WIBOR   

    dla terminu 3M ustalana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej 

    obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca. 
2  

Wibor 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego jej okres obowiązywania. 

Zmiana oprocentowania  rozpoczyna się  z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem 

kwartału kalendarzowego w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.  Kolejne okresy obowiązywania 

nowych stóp procentowych rozpoczynają się od pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego 

(odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są pierwszego dnia miesiąca). Ostatni okres 

obowiązywania ustalonej stopy procentowej rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału 

kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy się z dniem 

poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu. 
3      

Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości stopy redyskonta weksli, z dniem  

wprowadzenia zmiany w NBP. 
4 

Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości oprocentowania kredytu 

     lombardowego, z dniem wprowadzenia zmiany w NBP. 
5  

Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości stopy referencyjnej, z dniem 

     wprowadzenia zmiany w NBP. 
6     

Marża zależy m.in. od oceny ryzyka kredytowego, zabezpieczenia. 
7    

Umowy zawarte do dnia 31.03.2007 r. 

 

 


