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TABELA 

A. CZĘŚĆ - oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie 

obowiązujących od dnia 09.06.2022r. 
 

I. RACHUNKI w PLN – oprocentowanie stałe 

 Stawka Tabela 

1. Rachunki bieżące* 0,10% T 527 

2. Rachunki pomocnicze* 0,10% T 527 

3. Rachunki specjalnego przeznaczenia* 0,10% T 527 

4. Rachunki funduszu świadczeń socjalnych* 0,10% T 527 

5. Wkłady a’vista (płatne na każde żądanie)* 0,10% T 528 

6. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe* 0,10% T 528 

7. Rachunki „DOBRY START”** 2,00% T 318 

8. Rachunki „DOBRY START”*** 0,50% T 423 

9. Rachunki „Konto Student”** 2,00% T529 

10. Rachunki „Konto Student”*** 0,50% T 422 

11. Rachunki eROR* 0,10% T 528 
 

* - obowiązuje dla rachunków założonych od 01.11.2012r. do dnia 09.10.2014 roku jak również dla rachunków założonych do  

dnia   31.10.2012r.,  w których Klient przeszedł na nowe warunki obowiązujące od 01.11.2012r. do dnia 09.10.2014 roku  

** - obowiązuje dla rachunków założonych od 01.11.2012r. do dnia 31.01.2015 roku. jak również dla rachunków założonych do 

dnia 31.10.2012r.,  w których Klient przeszedł na nowe warunki obowiązujące od 01.11.2012r. do dnia 31.01.2015 roku 

*** - obowiązuje dla rachunków założonych od 01.02.2015r. do dnia 29.02.2020 roku. jak również dla rachunków założonych do 

dnia 31.01.2015r.,  w których Klient przeszedł na nowe warunki obowiązujące od 01.02.2015r. do dnia 29.02.2020 roku 

 

II. RACHUNKI założone do dnia 31.10.2012r. – oprocentowanie zmienne 

 Stawka Tabela  

1. Rachunki bieżące* 
0,01% T 019 - /rolnik/ 

T 016 - /pozostałe/  

2. Rachunki pomocnicze* 
0,01% T 019 - /rolnik/  

T 016 - /pozostałe/ 

3. Rachunki specjalnego przeznaczenia* 
0,01% T 019 - /rolnik/  

T 016 - /pozostałe/ 

4. Rachunki funduszu świadczeń socjalnych* 
0,01% T 019 - /rolnik/  

T 016 - /pozostałe/ 

5. Wkłady a’vista (płatne na każde żądanie)** 0,01% T 001 

6. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe** 0,01% T 015 

7. Rachunki „Konto Student”** 0,01%  T 322 

*obowiązuje od dnia 01.06.2021r. 

**obowiązuje od dnia 01.07.2021r. 
 

III. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF – oprocentowanie stałe 

 Stawka Tabela 
/osoby prywatne/ 

Tabela 
/pozostałe/ 

1. Rachunki bieżące i wkłady a’vista osób fizycznych w USD* 0,01%  T 417 - 

2. Rachunki bieżące i wkłady a’vista osób fizycznych w EUR* 0,01%  T 417 T 418 

3. Rachunki bieżące i wkłady a’vista osób fizycznych w GBP* 0,01%  T 417 T 418 

4. Rachunki bieżące i wkłady a’vista osób fizycznych w CHF* 0,01%  T 417 - 

*obowiązuje dla rachunków założonych od dnia 01.12.2014 roku do dnia 21.06.2020r. 

 
 

IV. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF – oprocentowanie stałe 

 Stawka Tabela 

1. Rachunki bieżące i wkłady a’vista osób fizycznych w USD* 0,10%  T 001 
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2. Rachunki bieżące i wkłady a’vista osób fizycznych w EUR* 0,15%  T 001 

3. Rachunki bieżące i wkłady a’vista osób fizycznych w GBP* 0,10%  T 001 

4. Rachunki bieżące i wkłady a’vista osób fizycznych w CHF* 0,10%  T 001 

*obowiązuje dla rachunków założonych do dnia 30.11.2014 roku. 

 

V. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE w PLN – oprocentowanie zmienne 

 Stawka Tabela 

1. Terminowe lokaty oszczędnościowe i lokaty terminowe 

a) 7 dniowe 0,30% T548 

c) 2 miesięczne 1,20% T550, A856 

d) 4 miesięczne 1,60% T551 

e) 5 miesięczne 1,60% T552 

f) 9 miesięczne 2,10% T553 
 

VI. KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE – oprocentowanie zmienne 

 Stawka Tabela 

1. Książeczki mieszkaniowe 0,50% T13 
 

 

VII. INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE – oprocentowanie zmienne*  

 Stawka Tabela  

1. Indywidulane konta emerytalne IKE  3,00%   506 
 

 VIII. KREDYTY KOMERCYJNE  
 

Kredy dla osób fizycznych Stawka Tabela 

1. Kredyt w ror   

a) umowy zawierane od 05.03.2015 do 17.03.2020r. 10,00 % T 458 

b) umowy zawierane od 18.03.2020 do 08.04.2020r. 9,00 % T 495 

c) umowy zawierane od 09.04.2020 do 28.05.2020r. 8,00 % T 501 

d) umowy zawierane od 29.05.2020 do 30.11.2020r. 7,20 % T 508 

e) umowy zawierane od 01.12.2020r. do 07.11.2021r  7,20%  (stałe w okresie) T518 

2. Kredyty konsumpcyjne  

a) umowy zawierane od 06-03-2006 do 08-10-2014r. 15,50 % T 214 

b) umowy zawierane od 05-03-2015 do 31-07-2015r. 10,00 % T 277 

c) umowy zawierane od 01-08-2015 do 17-03-2020r. /osoby nie posiadające rachunku ROR lub rachunku bieżącego/ 

- ze spłatą powyżej 120 miesięcy WIBOR 3M + 7,50 p.p. T 052 + marża 

d) umowy zawierane od 18-03-2020 do 08-04-2020r. /osoby nie posiadające rachunku ROR lub rachunku bieżącego/ 

- ze spłatą powyżej 120 miesięcy WIBOR 3M + 7,20 p.p. T 052 + marża 

e) umowy zawierane od 09-04-2020r. do 28-05-2020r. /osoby posiadające rachunek ror lub rachunki bieżący/ 

- ze spłatą powyżej 120 miesięcy WIBOR 3M + 6,55 p.p. T 052 + marża 

f) umowy zawierane od 09-04-2020 do 28-05-2020r./osoby nie posiadające rachunku ror lub rachunku bieżącego / 

-  ze spłatą do 120 miesięcy WIBOR 3M + 6,55 p.p. T 052 + marża 

- ze spłatą powyżej 120 miesięcy WIBOR 3M + 6,55 p.p. T 052 + marża 

g) umowy zawierane od 29-05-2020 do 30-11-2020r. osoby posiadające rachunek ror lub rachunki bieżący / 

- ze spłatą do 120 miesięcy WIBOR 3M + 6,37 p.p. T 052 + marża 

- ze spłatą powyżej 120 miesięcy WIBOR 3M + 6,37 p.p. T 052 + marża 

h) umowy zawierane od 29-05-2020 do 30-11-2020r. osoby nie posiadające rachunek ror lub rachunki bieżący / 

- ze spłatą do 120 miesięcy WIBOR 3M + 6,37 p.p. T 052 + marża 

- ze spłatą powyżej 120 miesięcy WIBOR 3M + 6,37 p.p. T 052 + marża 

i) umowy zawierane od 01.12.2020r. do 31.03.2021r. 

- ze spłatą powyżej 36 miesięcy WIBOR 3M + marża 6,50 p.p. T 052 + marża 

3. Kredyty mieszkaniowe  
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a) Kredyty na cele mieszkaniowe do 31.10.2009 r. WIBOR 1M + marża (0 – 5 p.p.) T 041 + marża 

b) 
Kredyty na cele mieszkaniowe  

od 01.11.2009r. do 03.01.2010r. 
WIBOR 1M + marża (1 – 7 p.p.) T 041 + marża 

c) 
Kredyty na cele mieszkaniowe  

od 04.01.2010 r. do 30.04.2012r. 
WIBOR 1M + marża (3 – 7 p.p.) T 041 + marża 

d) 
Kredyty mieszkaniowe od 01.05.2012 r. do 

31.05.2013r 
WIBOR 3M + marża (2,5 – 7 p.p.) T 052 + marża 

e) Kredyty mieszkaniowe od 01.06.2013 r. do 

31.03.2014r 
WIBOR 3M + marża (1,5 – 5 p.p.) T 052 + marża 

f) 
Kredyty mieszkaniowe od 01.04.2014 r. do 

30.11.2016r. 

WIBOR 3M + marża (1,5 – 3 p.p.) 
stawka WIBOR 3M obliczona jako 

średnia arytmetyczna z miesiąca 

poprzedzającego okres jej obowiązywania 

ustalana na okresy 3-miesięczne 

odpowiadające kwartałom 

kalendarzowym 

T 323 + marża 

g) 
Kredyty mieszkaniowe od 01.12.2016 r. do 

30.06.2020r 

WIBOR 3M + marża (2,5 – 3 p.p.) 
stawka WIBOR 3M obliczona jako 

średnia arytmetyczna z miesiąca 

poprzedzającego okres jej obowiązywania 

ustalana na okresy 3-miesięczne 

odpowiadające kwartałom 

kalendarzowym 

T 323 + marża 

h) 

Kredyty mieszkaniowe /wnioski złożone od dnia 

01.07.2020r. do dnia 31.01.2021r./ 

W przypadku uruchomienie kredytu po złożeniu 

wniosku o wpis hipoteki, zgodnie z przyjętymi 

procedurami w Banku, w sądzie właściwym dla 

miejsca położenia nieruchomości, a przed 

otrzymaniem potwierdzenia z KW z wpisem 

hipoteki Bank podwyższy o 1,00 p.p. marżę w 

okresie przejściowym tj. do czasu uzyskania przez 

Bank potwierdzenia o wpisie hipoteki. 

WIBOR 3M + marża (2,5 – 4,p.p.) 
stawka WIBOR 3M obliczona jako 

średnia arytmetyczna z miesiąca 

poprzedzającego okres jej obowiązywania 

ustalana na okresy 3-miesięczne 

odpowiadające kwartałom 

kalendarzowym 

 

T 323 + marża 

4. Kredyty z dotacją na zakup kolektorów 

słonecznych udzielanych do 31.01.2015r. 

WIBOR 3M + marża 4 p.p. 
stawka WIBOR 3M obliczona jako 

średnia arytmetyczna z miesiąca 

poprzedzającego okres jej obowiązywania 

ustalana na okresy 3-miesięczne 

odpowiadające kwartałom 

kalendarzowym 

T 323 + marża 

5. Kredyt konsumpcyjny „Dobry kredyt” 

a) umowy zawarte od 01.08.2015r do 28.05.2020r.  
/osoby posiadające rachunek ror lub rachunek bieżący/ 

WIBOR 3M + 6,42 p.p. T 052 + marża 

b) umowy zawarte od 29.05.2020r do 30.11.2020r. 
 /osoby posiadające rachunek ror lub rachunek bieżący/ 

WIBOR 3M + 6,37 p.p. T 052 + marża 

c) umowy zawarte od 01.08.2015 do 17.03.2020 r. 
 /osoby nie posiadające rachunku ror lub rachunku bieżącego/ 

WIBOR 3M + 7,50 p.p. T 052 + marża 

d) umowy zawarte od 18.03.2020 do 08.04.2020r. 
 /osoby nie posiadające rachunku ror lub rachunku bieżącego/ 

WIBOR 3M + 7,20 p.p. T 052 + marża 

e) umowy zawarte od 09.04.2020r do 28.05.2020r. 
 /osoby nie posiadające rachunku ror lub rachunku bieżącego/ 

WIBOR 3M + 6,55 p.p. T 052 + marża 

f) umowy zawarte od 29.05.2020r do 30.11.2020r. 
 /osoby nie posiadające rachunku ror lub rachunku bieżącego/ 

WIBOR 3M + 6,37 p.p. T 052 + marża 

6. Kredyt konsumpcyjny „Szybka Gotówka” 

a) posiadacze rachunku ror lub rachunku bieżącego  
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- 
ze spłatą do 12 miesięcy /umowy zawarte do 

30.11.2020r./ 
6,00% T 337 

- 
ze spłatą do 36 miesięcy /umowy zawarte od 

05.03.2015r. do 17.03.2020r./ 
10,00 % T 459 

- 
ze spłatą do 36 miesięcy /umowy zawarte od 

29.05.2020r. do 30.11.2020r./ 
7,20% T 510 

b) osoby nie posiadające rachunku ror lub rachunku bieżącego  
- ze spłatą do 12 miesięcy /umowy zawarte do 

28.05.2020r./ 
8,00 % T 336 

- ze spłatą do 12 miesięcy /umowy zawarte od 

29.05.2020r. do 30.11.2020r./ 
7,20% T 511 

- ze spłatą do 36 miesięcy /umowy zawarte od 

05.03.2015r. do 17.03.2020r./ 
10,00 % T 338 

- ze spłatą do 36 miesięcy /umowy zawarte od 

29.05.2020r. do 30.11.2020r./ 
7,20 % T 512 

 c) umowy zawarte od 01.12.2020r do 07.11.2021r 

- ze spłatą do 12 miesięcy 4,50 % T 522 

- ze spłatą do 36 miesięcy 5,50 % T523 

7. Kredyt konsumpcyjny gotówkowy 

a)  umowy zawierane od 01.12.2020r. do 07.12.2021 r.  

- ze spłatą do 12 miesięcy (oprocentowanie stałe) 4,50 % T 520 

- ze spłatą do 36 miesięcy (oprocentowanie stałe)  5,50 % T 521 

8. Kredyty Hipoteczne 
- umowy zawarte od 22.07.2017r. do 31.03.2021r. WIBOR 3M + marża 5,00 p.p. T 323 + marża 

9. Kredyty Ekologiczne 
- umowy zawarte od 01.12.2020r. do 31.03.2021r. WIBOR 3M + marża 4,00 p.p T 323 + marża 

 

Kredyty na działalność gospodarczą i pozostałe Stawka Tabela 

1. Kredyty obrotowe 

a) 
w rachunku bieżącym (do 50 000,00 zł) udzielone 

do 28.05.2020r. 

8,00 %  T 468 

b) 
w rachunku bieżącym (do 50 000,00 zł) udzielone 

do 29.05.2020r. do 07.11.2021r. 

7,20 % T 509 

2. Kredyty inwestycyjne 

a) 
umowy zawarte od 06-03-2006 r. do 08-10-2014r.  
/ze spłatą powyżej 60 miesięcy/ 

WIBOR + marża 
T 041 + marża 

T 052 + marża  

b) 
umowy zawierane od 09-10-2014 do 04-03-2015r. 
 /ze spłatą powyżej 60 miesięcy/ 

WIBOR + marża T 052 + marża 

c) 
umowy zawierane od 05-03-2015 do 31-07-2015r. 
/ze spłatą powyżej 60 miesięcy/ 

WIBOR + marża T 052 + marża 

3. Kredyty pomostowe 

a)  

Kredyty pomostowe na finansowanie projektów 

objętych dofinansowaniem ze środków Unii 

Europejskiej na lata 2007-2013 udzielone od 

26.07.2010r. /do 31.03.2014/ 

WIBOR 3M + marża (2 – 8 p.p.) T 052 + marża 

b)  

Kredyty pomostowe na finansowanie projektów 

objętych dofinansowaniem ze środków Unii 

Europejskiej na lata 2007-2013 udzielone od 

26.07.2010r. /do 17.12.2016r./ 

WIBOR 3M + marża od 3 p.p. T 052 + marża 

4. Kredyty udzielane w ramach konsorcjum  
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a) a Kredyty w konsorcjum zawierane do 18.11.2009r. 
oprocentowanie kredytów w ramach 

konsorcjum ustala się w drodze 

negocjacji stron 

- 

b)  

Kredyty udzielane w ramach konsorcjów 

bankowych zawieranych z BPS S.A. lub innymi 

bankami od dnia 19.11.2009 r. do 31.03.2014/ 

WIBOR 3M + marża (1,7– 9 p.p.) T 052 + marża 

 

Kredyty na działalność rolniczą. Stawka Tabela 

1. Kredyty obrotowe na działalność rolniczą 

a) 

ze spłatą do 36 miesięcy dla rolników 

poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2017r. 

skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

(klęsk) – podstawa udzielenia kredytu protokół 

oszacowania strat. Kredyty w ofercie do 

31.12.2017r. 

WIBOR 3M + marża 2,00 p.p. T 052 + marża 

b) 

Kredyt ze spłatą do 36 miesięcy dla rolników 

poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2018r. 

skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

(klęsk) – podstawa udzielenia kredytu protokół 

oszacowania strat. Kredyty w ofercie do 

30.06.2019r. 

WIBOR 3M + marża 2,20 p.p. T 052 + marża 

c) 

Kredyt ze spłatą do 36 miesięcy dla rolników 

poszkodowanych w wyniku wystąpienia w 2019r. 

skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

(klęsk) – podstawa udzielenia kredytu protokół 

oszacowania strat. Kredyty w ofercie do 

30.06.2020r. 

WIBOR 3M + marża 2,50 p.p. T 052 + marża 

d) ze spłatą do 36 miesięcy /udzielone do 17.03.2020r./ 9,99 % T 461 

e) 
ze spłatą do 36 miesięcy /udzielone od 18.03.2020r. 

do 08.04.2020r/ 
9,00 % T 494 

f) 
ze spłatą do 36 miesięcy /udzielone od 09.04.2020r. 

do 28.05.2020r/ 
8,00 % T 497 

g) 
ze spłatą do 36 miesięcy /udzielone od 29.05.2020r. 

do 07.11.2021r./ 
7,20% T 513 

2. W rachunku bieżącym   

a) umowy zawarte do 08.04.2020r. WIBOR 3M + marża od 7,00 p.p. T 052 + marża 

b) umowy zawarte od 09.04.2020 do 28.05.2020r WIBOR 3M + marża od 6,55 p.p. T 052 + marża 

3. Kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej   

a) 
ze spłatą do 24 miesięcy udzielone od 01.08.2015r. do 

30.06.2018r. 
8,99 % T 462 

4. Inwestycyjne na działalność rolniczą:  

a) 
umowy zawarte od 06-03-2006 r. do 08-10-2014r. /ze 

spłatą powyżej 60 miesięcy/ 
15,00 % T 270 

b) Umowy zawarte od 01.08.2015r do 30.09.2018r. do 50 000,00 zł pow. 50 000,00 zł  

- 
na zakup ziemi, gospodarstw wraz z zabudowaniami 

oraz nowych maszyn i urządzeń 

WIBOR 3M + 

marża od 2,50 
p.p. 

WIBOR 3M + 

marża od 2,00 

p.p. 

T 052 + marża 

- pozostałe kredyty inwestycyjne 
WIBOR 3M + 

marża od 3,00 

p.p. 

WIBOR 3M + 

marża od 2,50 

p.p. 

T 052 + marża 

http://www.bskrasnystaw.pl/


  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie www.bskrasnystaw.pl 
 

Strona 6 z 9 

c) 

Kredyty inwestycyjne na działalność rolniczą na 

zasadach udzielania kredytów z dopłatą ARiMR - bez 

preferencji odsetkowych, odsetki płatne w pełnej 

wysokości przez Kredytobiorców  /udzielanych do 

31.07.2015r/ 

WIBOR 3M + 3 p.p. T 052 + marża 

 

IX. KREDYTY PREFERENCYJNE – oprocentowanie zmienne  

1. Kredyty udzielone od 04.11.2003r 

Kredytobiorca ARiMR 

Stawka Tabela Tabela 

a) na zakup ziemi – KZ  1,5125% T 175 T 137 

b) 
utworzenie i urządzenie gospodarstwa przez młodych 

rolników – MR  
1,5125% T 175 T 137 

2. Kredyty udzielone od 17.08.2007r. (nowe zasady). do 07.07.2008r.   

a) Kredyty na zakup gruntów rolnych – nKZ 2,2688% T 230 T 229 

b) 
Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych 

przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia – nMR 
2,2688% T 228 T 227 

3. Kredyty udzielone od 08.07.2008r. do 18.11.2010r. (nowe zasady)   

a) Kredyty na zakup gruntów rolnych – nKZ 2,2688% T 257 T 258 

b) 
Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych 

przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia – nMR 
2,2688% T 253 T 254 

X. KREDYTY PREFERENCYJNE – oprocentowanie zmienne 

1. 

Kredyty udzielone od 19.11.2010r. do 17.09.2012r.  

(WSR 1.6 nowe zasady) 

Kredytobiorca ARiMR 

Stawka Tabela Tabela 

a) Kredyty na zakup gruntów rolnych – nKZ 2,42% T 308 T 307 

b) 
Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych 

przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia – nMR 
2,42% T 310 T 309 

XI. KREDYTY PREFERENCYJNE – oprocentowanie zmienne 

1. 

Kredyty udzielone od 18.09.2012r. do 31.12.2014r. 

 (WSR 1.5 nowe zasady) 

Kredytobiorca ARiMR 

Stawka Tabela Tabela 

a) Kredyty na zakup użytków rolnych – nKZ 3,63% T 346 T 347 

b) 
Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych 

przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia – nMR 
3,63% T 348 T 349 

 

XII. KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ  

1. Wiarygodny partner (oprocentowanie zmienne): Stawka TABELA 

 a) Kredyty udzielone od 20.11.2009r do 31.05.2011r 10,16% T285 
 

 

XIII. KREDYTY/ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE - oprocentowanie zmienne 
  Stawka TABELA 

1. Zadłużenie przeterminowane: 

A. od kwoty przekroczonego salda na rachunku 

 dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 23,00 % T 020 

W sytuacji, gdy oprocentowanie kredytów wynikające z tabeli lub umowy jest wyższe niż maksymalna 

wysokość odsetek ustawowych wynikających z czynności prawnej (stanowiąca dwukrotność wysokości odsetek 

ustawowych), stosuje się oprocentowanie równe maksymalnej wysokości odsetek od czynności prawnej. Na 

dzień 09.06.2022r. wysokość maksymalnych odsetek od czynności prawnej wynosi 19,00 %.   

W systemie defbank włączona jest funkcjonalność, która zabezpiecza i uniemożliwia naliczanie odsetek po 

wyższym oprocentowaniu niż wysokość maksymalnych odsetek od czynności prawnej niezależnie od tego, że w 
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tabeli dla produktu kredytowego jest na przykład nominalne zarejestrowane oprocentowanie wyższe niż 

maksymalne odsetki  

WIBOR (warsaw interbank offered rate) - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom 

WIBOR 1M - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, dla terminu 1 M 

WIBOR 3M - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, dla terminu 3 M 

Przy ustalaniu oprocentowanie kredytów lub depozytów, WIBOR 1M lub WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna 

notowań dziennych w poprzednim miesiącu dla terminu 1M lub 3M, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.  
Odsetki ustawowe za opóźnienie - są równe sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punków procentowych. 

 

********************************************************************************************** 

 
B. CZĘŚĆ  - Produkty przeniesione z Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim (umowy zawarte 

do 31.05.2022r. – wycofane z oferty. 
Obowiązuje od  01.05.2022 r. 

Obowiązuje od  01.07.2022 r. dla produktów na stopę zmienną 

 

I. KLIENCI INDYWIDUALNI 

 
TAB.1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, a’vista w złotych, SKO 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

Stopa zmienna 

1.  Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe  

 ROR 0,01% 

 ROR Student 0,01% 

 ROR Junior 0,01% 

 ROR Senior 0,01% 

 ROR Eko 0,01% 

2.  Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową (a’vista) 0,01% 

3.  Rachunek SKO 1,00% 

TAB.2 Terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

Stopa zmienna Stopa stała 

1.  Lokaty oszczędnościowe  STANDARD   

 Lokaty krótkoterminowe - minimalna kwota – 1 000,00 PLN   

 1 miesięczne ---- 0,80% 

 Lokaty długoterminowe - minimalna kwota – 500,00 PLN   

 3 miesięczne ---- 1,00% 

 6 miesięczne ---- 1,50% 

 9 miesięczne ---- 1,50% 

 12 miesięczne ---- 2,00% 

 24 miesięczne ---- 2,00% 

 36 miesięczne ---- 2,00% 

2.  Lokaty terminowe potwierdzone książeczką oszczędnościową   

 Lokaty długoterminowe - minimalna kwota – 500,00 PLN   

 3 miesięczne 1,00% --- 

 6 miesięczne 1,50% --- 

 12 miesięczne 2,00% --- 

3.  Lokaty Dopłata 12 miesięczne 1 minimalna kwota – 50,00 PLN 2,00% --- 

4.  Lokaty PROGRES 12 miesięczne 2  minimalna kwota – 100,00 PLN   

 1 miesiąc 0,20% --- 

 2 miesiąc 0,30% --- 

 3 miesiąc 0,70% --- 

 4 miesiąc 0,80% --- 

 5 miesiąc 1,00% --- 

 6 miesiąc 1,20% --- 

 7 miesiąc 1,40% --- 

 8 miesiąc 1,60% --- 
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 9 miesiąc 1,80% --- 

 10 miesiąc 2,10% --- 

 11 miesiąc 3,10% --- 

 12 miesiąc 5,00% --- 
1  Możliwość dokonywania wpłat uzupełniających.   
2  Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokości stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrastają z upływem każdego 

kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie – 1,60 % (w skali roku). 

 

TAB.3 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w skali roku 

1.  Kredyt „Bezpieczna Gotówka” Stopa stała 

  z ubezpieczeniem rozszerzonym z ubezpieczeniem podstawowym bez ubezpieczenia 

  10,00% 11,00% 12,00% 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

Stopa zmienna Stopa stała 

2.  Kredyt „Szybka Gotówka” --- 12,00% 

3.  Kredyt ratalny   

 do 1 roku --- 7,00% 

 powyżej 1 roku --- 7,00% 

4.  Kredyt samochodowy 6,40% 6,40% 

5.  Kredyt odnawialny w ROR 11,00% --- 

6.  Limit w ROR 12,00% --- 

7.  Kredyt mieszkaniowy Mój Dom   

 udzielony do kwoty 100.000,00 zł 6,50% 5,00% 3 
 udzielony powyżej kwoty 100.000,00 zł 6,00% 4,50% 3 

8.  Kredyt konsolidacyjny Stopa zmienna Stopa stała 

 udzielony do kwoty 100.000,00 zł 9,00% 6,50%2 --- 

 udzielony powyżej kwoty 100.000,00 zł 6,00% --- 
1 --- 
2  Oprocentowanie promocyjne dla kredytów udzielonych od 01.03.2016 do 31.07.2022 w przypadku gdy część kredytu przeznaczona na spłatę kredytów 

udzielonych przez Bank wynosi od 0 % do 80 % kwoty całości kredytu 

3  Oprocentowanie stałe przez maksymalny okres 10 lat od dnia udzielenia kredytu (wypłaty I transzy kredytu) dla kredytów udzielonych do 30.04.2022 

 

II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 
 

TAB.4 Rachunki bieżące i pomocnicze 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

Stopa zmienna 

1.  Rachunek bieżący rolników 0,01% 

2.  Rachunek bieżący przedsiębiorców 0,01% 

3.  Pozostałe rachunki bieżące 0,00% 

4.  Rachunek pomocniczy 0,00% 
 

TAB.5 Kredyty na działalność rolniczą w złotych

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

Stopa zmienna 

1.  Kredyt obrotowy na działalność rolniczą  

 do 1 roku 8,00% 

 powyżej 1 roku do 3 lat 9,00% 

2.  Kredyt inwestycyjny  

 do 5 lat do kwoty 100.000 zł 6,50% 

 powyżej 5 lat do kwoty 100.000 zł 7,00% 

 powyżej kwoty 100.000 zł 4,00% + marża 

3.  Kredyt inwestycyjny udzielony do 30.09.2015 1  

 powyżej 3 lat 8,00% 

4.  Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 11,00% 

5.  Dopuszczalny debet 12,00% 

6.  Kredyt nawozowy 7,00% 

7.  Kredyt pomostowy 6,00% 
1 Dla kredytów na zakup gruntów rolnych udzielonych od 01.03.2014 r. do 30.09.2015 obowiązuje promocja – oprocentowanie 7,00 % dla kredytów 
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 do 50 000,00 PLN, oprocentowanie 6,00 % dla kredytów pow. 50 000,00 PLN 
 

TAB.6 Kredyty na działalność gospodarczą w złotych 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

Stopa zmienna Stopa stała 

1.  Kredyt obrotowy WIBOR 3M + marża 8,00% 

2.  Kredyt inwestycyjny WIBOR 3M + marża --- 

3.  Kredyt inwestycyjny udzielony do 30.11.2016 r. 6,00% + marża --- 

4.  Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 11,00% --- 
 

III. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE 
 

TAB.7 Zadłużenie przeterminowane 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w skali roku. Stopa zmienna 

 
1.  Zadłużenie przeterminowane 

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 

2*(stopa referencyjna NBP + 5,5pp) % 

 

IV. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 

 
TAB.8 Kredyty 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

Stopa zmienna 

1. Kredyt mieszkaniowy 7,00% 

2. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom  

 powyżej 5 lat udzielone w okresie do 15.10.2017 6,00% 
 do 5 lat udzielone w okresie od 01.10.2016 do 30.09.2021 6,00% 
 powyżej 5 lat udzielone w okresie od 16.10.2017 do 30.09.2021 6,00% 

 

TAB.9 Terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

Stopa zmienna 

1. Lokaty oszczędnościowe STANDARD  

 Lokaty krótkoterminowe - minimalna kwota – 1 000,00 PLN  

 1 miesięczne 0,10% 

 Lokaty długoterminowe - minimalna kwota – 500,00 PLN  

 2 miesięczne 0,10% 

 3 miesięczne 0,10% 

 6 miesięczne 0,10% 

 9 miesięczne 0,10% 

 12 miesięczne 0,10% 

 24 miesięczne 0,60% 

2. Lokaty terminowe potwierdzone książeczką oszczędnościową  

 Lokaty długoterminowe - minimalna kwota – 500,00 PLN  

 24 miesięczne 0,60% 

 36 miesięczne 0,70% 

 

 

http://www.bskrasnystaw.pl/

