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CZĘŚĆ A. PRODUKTY PBS ZAMOŚĆ 
KLIENCI INDYWIDUALNI 
 

OSZCZĘDNOŚCI 

 

TAB 1. Lokaty terminowe „Nowy Standard” i „Standard” w PLN, które po 30.09.2019 r. odnowiły się na „Nowy 
Standard” 

Lp. Rodzaj lokaty 

Termin obowiązywania 

oprocentowanie  

zmienne 
1. Nowy Standard 

1.1 1- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,05 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 0,50 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 0,65 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 1,00 % 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 2,00 % 

1.2 2- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,05 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 0,50 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 0,85 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 1,25 % 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 2,50 % 

1.3 3- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,10 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 0,50 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 1,35 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 1,50 % 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 3,50 % 

1.4 6- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,20 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 0,95 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 1,85 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 2,35 % 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 4,00 % 

1.5 9- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,20 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 0,95 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 2,30 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 2,80 % 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 4,25 % 

1.6 12- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,25 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 1,10 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 2,65 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 3,30 % 
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Lp. Rodzaj lokaty 

Termin obowiązywania 

oprocentowanie  

zmienne 
1. Nowy Standard 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 4,75 % 

1.7 24- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,75 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 1,50 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 3,00 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 3,80 % 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 5,00 % 

1.8 36- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,85 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 2,00 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 3,50 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 4,00 % 

  - od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 5,25 % 

Kwota minimalna lokaty terminowej „Nowy Standard” wynosi 500 PLN. 

TAB. 2 Lokata progresywna w PLN  

Lp. 
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Oprocentowanie stałe 

Termin obowiązywania 
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1. 1 miesiąc 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,25 % 0,50 % 1,50 % 

2. 2 miesiące 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,30 % 0,50 % 1,75 % 

3. 3 miesiące 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,35 % 0,65 % 2,00 % 

4. 4 miesiące 0,04 % 0,01 % 0,05 % 0,40 % 1,20 % 2,25 % 

5. 5 miesięcy 0,04 % 0,01 % 0,05 % 0,45 % 1,50 % 2,50 % 

6. 6 miesięcy 0,05 % 0,01 % 0,05 % 0,50 % 2,00 % 2,75 % 

7. 7  miesięcy 0,05 % 0,01 % 0,10 % 0,55 % 2,30 % 3,00 % 

8. 8 miesięcy 0,06 % 0,01 % 0,10 % 0,60 % 2,50 % 3,25 % 

9. 9 miesięcy 0,06 % 0,01 % 0,10 % 0,65 % 3,00 % 3,50 % 

10. 10 miesięcy 0,23 % 0,02 % 0,10 % 1,50 % 4,00 % 8,00 % 

11. 11 miesięcy 0,25 % 0,03 % 0,40 % 2,50 % 5,00 % 9,00 % 

12. 12 miesięcy 0,50 % 0,90 % 1,40 % 3,00 % 6,00 % 10,00 % 

1) Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta 
z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie lokaty wynosi 0,11% w skali roku. 
Kwota minimalna lokaty wynosi 1 000 PLN.  
 

2) Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta 
z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie lokaty wynosi 0,09% w skali roku. 
Kwota minimalna lokaty wynosi 1 000 PLN.  

 
3) Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta 

z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie lokaty wynosi 0,02% w skali roku. 
Kwota minimalna lokaty wynosi 1 000 PLN.  
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4) Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta 
z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie lokaty wynosi 0,92% w skali roku. 
Kwota minimalna lokaty wynosi 1 000 PLN.  
 

5) Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta 
z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie lokaty wynosi 2,43% w skali roku. 
Kwota minimalna lokaty wynosi 1 000 PLN.  
 

6) Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta 
z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie lokaty wynosi 4,13% w skali roku. 
Kwota minimalna lokaty wynosi 1 000 PLN.  

TAB. 3 Lokata terminowa Nowy Standard Lokata 3M* 

Rodzaj Lokaty Termin obowiązywania 
Oprocentowanie 

stałe 

Nowy Standard Lokata 3M 

- od 19.04 2022 r. do 24.04.2022 r. 1,75 % 

- od 25.04.2022 r. do 08.05.2022 r. 2,35 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 3,00 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 4,00 % 

 - od 20.07.2022 r. do 30.09.2022 r. 5,00 % 

 - od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. 5,55 % 

* Lokata promocyjna, warunki funkcjonowania każdorazowo określone w odrębnej uchwale. 

 

KREDYTY GOTÓWKOWE 

TAB 1. Kredyty konsumenckie 

Lp. Rodzaj kredytu 
Termin  

obowiązywania 

Oprocentowanie  

stałe 

1. Kredyt  „świąteczny”  1) 
 ustalane i ogłaszane przez Zarząd Banku każ-

dorazowo  na 14 dni przed okresem obowią-
zywania oferty 

2. Kredyt „na każdą okazję” 

od 08.06.2020 r. 
do 10.10.2021 r. 

7,20 % 

od 11.10.2021 r. 
do 09.01.2022 r. 

8,00 % 

od 10.01.2022 r. 
do 17.03.2022 r. 

8,99 % 

od 18.03.2022 r. 
do 18.04.2022 r. 

9,49 % 

od 19.04.2022 r. 
do 19.07.2022 r. 

9,99 % 

od 20.07.2022 r. 
do 30.09.2022 r. 

10,99 % 

od 01.10.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

11,49 % 

3. 
Kredyt odnawialny w ROR tj. kredyt w ra-
chunku płatniczym 

od 08.06.2020 r. 
do 10.10.2021 r. 

7,20 % 

od 11.10.2021 r. 
do 09.01.2022 r. 

8,00 % 

od 10.01.2022 r. 
do 17.03.2022 r. 

8,99 % 

od 18.03.2022 r. 
do 18.04.2022 r. 

9,49 % 

od 19.04.2022 r. 
do 19.07.2022 r. 

9,99 % 

od 20.07.2022 r. 
do 30.09.2022 r. 

10,99 % 
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od 01.10.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

11,49 % 

4. Kredyt „ekologiczny” 

od 06.11.2020 r. 
do 10.10.2021 r. 

6,50 % 

od 11.10.2021 r. 
do 09.01.2022 r. 

7,30 % 

od 08.01.2022 r. 
do 19.07.2022 r.. 

7,39 % 

od 01.10.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

8,39 % 

   zmienne 

5. Kredyt  „na realizację marzeń” 4) 

do 31.12.2013 r. WIBOR 3M 2)+ marża 2,00 p.p. 

od 01.01.2014 r. 
do 08.10.2014 r. 

WIBOR 3M 2)+ marża 3,50 p.p. 

od 09.10.2014 r. 
do 04.03.2015 r. 

WIBOR 3M 2)+ marża 4,00 p.p. 

od 05.03.2015 r. 
do 08.04.2020 r. 

WIBOR 3M 2)+ marża 4,50 p.p. 

od 09.04.2020 r. 
do 10.10.2021 r. 

WIBOR 3M 2)+ marża 5,50 p.p. 

od 11.10.2021 r. 
do 09.01.2022 r. 

WIBOR 3M 2)+ marża 5,50 p.p. 

od 10.01.2022 r. 
do 17.03.2022 r. 

WIBOR 3M 2)+ marża 5,50 p.p. 

od 18.03.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

WIBOR 3M 2)+ marża 4,50 p.p. 

6. Dopuszczalne saldo debetowe w ROR 

od 08.06.2020 r. 
do 10.10.2021 r. 

7,20 % 

od 11.10.2021 r. 
do 09.01.2022 r. 

8,00 % 

od 10.01.2022 r. 
do 17.03.2022 r. 

8,99 % 

od 18.03.2022 r. 
do 18.04.2022 r. 

9,49 % 

od 19.04.2022 r. 
do 19.07.2022 r. 

9,99 % 

  od 20.07.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

12,76 % 

 

KREDYTY POZOSTAŁE 

TAB 2. Kredyt mieszkaniowy4) 

Lp. Kwota kredytu stanowi: 

Termin  
obowiązywania 

Oprocentowanie  
 

 stałe  

  do 04.03.2015 r.  9,00 % 

1. do 49 999 zł 

od 05.03.2015 r. 
do 07.06.2020 r. 

8,00 % 

od 08.06.2020 r. 
do 17.03.2022 r. 

7,20 % 

od 18.03.2022 r. 
do 19.07.2022 r. 

8,00 % 

od 20.07.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

9,50 % 

   zmienne 
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2. od 50 000 zł 

do 04.03.2015 r.  WIBOR 3M 2) + marża 2,50 p.p 

od 05.03.2015 r. 
do 17.03.2022 r. 

WIBOR 3M 2) + marża 3,00 p.p 

  
od 18.03.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

WIBOR 3M 2) + marża 2,20 p.p 

 

TAB 3. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty kredytowej Banku 

Lp. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie  

stałe 

1. Kredyt „cztery pory roku” 7,20% 

  zmienne 

2. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych  WIBOR 3M 2) + marża 3,00 p.p. 

1) kredyty są oferowane od dnia 15 listopada do 31 stycznia i od 01 marca do 30 kwietnia każdego roku. 

2) Stawka WIBOR 3M ustalana jest przy zastosowaniu następujących zasad: 

Dla kredytów udzielonych do 30 września 2010r: Stawka WIBOR 3M obliczana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca 
poprzedzającego okres jej obowiązywania. Stawka obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszego dnia 
miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca.  

Dla kredytów udzielonych od 1 października 2010r: Stawka WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne i obliczana jest jako średnia 
arytmetyczna z kwartału poprzedzającego okres jej obowiązywania. Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona stawka WIBOR 
3M odpowiadają kwartałom kalendarzowym. 

3) oprocentowanie dotyczy kredytów udzielonych do dnia 30.08.2006 r włącznie, niezależnie od kwoty kredytu oraz kredytów udzielanych 
od dnia 31.08.2006r w kwotach do 49 999,00 zł. 

4) Dla Kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości podwyższa się marżę kredytu o 1,5 p.p. do czasu dokonania prawomocnego 
wpisu hipoteki na rzecz Banku. Maksymalne oprocentowanie uwzględniające podwyższenie nie może przekroczyć  maksymalnego 
oprocentowania wynikającego z ustawy o kredycie konsumenckim. 

 

  

 KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

LOKATY  

TAB 1. Lokaty terminowe „Nowy Standard” i „Standard” w PLN, które po 30.09.2019 r. odnowiły się na „Nowy 
Standard” 

Lp. Rodzaj lokaty 

Termin obowiązywania 

oprocentowanie  

zmienne 
1. Nowy Standard 

1.1 1- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,05 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 0,50 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 0,65 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 1,00 % 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 2,00 % 

1.2 2- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,05 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 0,50 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 0,85 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 1,25 % 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 2,50 % 
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Lp. Rodzaj lokaty 

Termin obowiązywania 

oprocentowanie  

zmienne 
1. Nowy Standard 

1.3 3- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,10 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 0,50 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 1,35 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 1,50 % 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 3,50 % 

1.4 6- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,20 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 0,95 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 1,85 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 2,35 % 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 4,00 % 

1.5 9- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,20 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 0,95 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 2,30 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 2,80 % 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 4,25 % 

1.6 12- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,25 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 1,10 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 2,65 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 3,30 % 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 4,75 % 

1.7 24- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,75 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 1,50 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 3,00 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 3,80 % 

- od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 5,00 % 

1.8 36- miesięczna 

- obowiązuje dla lokat zakładanych przed 11.10.2021 r., dla lokat 
założonych po 11.10.2021 r., a także odnowionych od 11.10.2021 
r do 17.03.2022 r 

0,85 % 

- od 18.03.2022 r. do 08.05.2022 r 2,00 % 

- od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. 3,50 % 

- od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 4,00 % 

  - od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 5,25 % 
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Kwota minimalna lokaty terminowej „Nowy Standard” wynosi 500 PLN 

KREDYTY 

TAB 1. Kredyty obrotowe  

Lp. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

zmienne 

Termin obowiązywania 
od 03.01.2020 r. 
do 27.03.2022 r. 

Termin obowiązywania 
od 28.03.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

 

1. Kredyt w rachunku bieżącym: 

1.1 – do kwoty 100 000 zł WIBOR 3M 2) +marża 5,50 p.p. WIBOR 3M 2) +marża 4,00 p.p. 

1.2 – powyżej kwoty 100 000 zł WIBOR 3M 2) +marża 5,00 p.p. WIBOR 3M 2) +marża 3,85 p.p. 

2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym: 

2.1 – do kwoty 100 000 zł WIBOR 3M 2) +marża 5,50 p.p. WIBOR 3M 2) +marża 4,00 p.p. 

2.2 – powyżej kwoty 100 000 zł WIBOR 3M 2) +marża 5,00 p.p. WIBOR 3M 2) +marża 3,85 p.p. 

3. Kredyt rewolwingowy: 

3.1 – do kwoty 100 000 zł WIBOR 3M 2) +marża 5,50 p.p. WIBOR 3M 2) +marża 4,00 p.p. 

3.2 – powyżej kwoty 100 000 zł WIBOR 3M 2) +marża 5,00 p.p. WIBOR 3M 2) +marża 3,85 p.p. 

4. Kredyt Na prowadzenie gospodarstwa rolnego:  

4.1 – do 6 miesięcy 

WIBOR3M 2) +marża 5,50 p.p. WIBOR 3M 2) +marża 3,85 p.p. 4.2 – powyżej 6 miesięcy 

4.3 – udzielany w formie bezgotówkowej 

TAB 2. Kredyty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj kredytu Termin  
obowiązywania 

 

Oprocentowanie 

zmienne 

1. Kredyt inwestycyjny: 

     

1.1 –  do kwoty 100 000 zł 

od 03.01.2020 r. 
do 08.04.2020 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 5,00 p.p. 

od 09.04.2020 r. 
do 17.04.2022 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 6,00 p.p. 

od 18.04.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 4,85 p.p. 

1.2 –  powyżej kwoty 100 000 zł:   

1.2.1 • z okresem kredytowania do 5 lat 

od 03.01.2020 r. 
do 08.04.2020 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 3,50 p.p. 

od 09.04.2020 r. 
do 17.04.2022 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 4,50 p.p  

od 18.04.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 4,00 p.p  

1.2.2 • z okresem kredytowania powyżej 5 lat 

od 03.01.2020 r. 
do 08.04.2020 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 4,50 p.p. 

od 09.04.2020 r. 
do 17.04.2022 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 5,50 p.p. 

od 18.04.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 4,25 p.p  

Stawka oprocentowania uzależniona jest od wysokości środków własnych kredytobiorcy 

2.  Kredyty  na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE: 
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2.1 Kredyt Unia Biznes 

od 03.01.2020 r. 
do 08.04.2020 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 4,00 p.p. 

od 09.04.2020 r. 
do 17.04.2022 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 5,00 p.p. 

od 18.04.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 4,00 p.p. 

3.  Kredyt „Wspólny remont” 

od 03.01.2020 r. 
do 08.04.2020 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 4,00 p.p. 

od 09.04.2020 r. 
do 17.04.2022 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 5,00 p.p. 

od 18.04.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 

WIBOR 3M2) + marża od 4,25 p.p. 

TAB 3. Kredyty inwestycyjne  

Lp. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

zmienne 

Termin obowiązywania 

do 
08.10.2014 

od 09.10.2014 
do 04.03.2015 

od 05.03.2015 
do 14.04.2015 

od 15.04.2015 
do 31.01.2016 

od 01.02.2016 
do 02.01.2020 

 

1. Kredyt inwestycyjny: 

1.1  - do kwoty 20 000 zł 7,20 % 7,20 %3) 
7,20 % 7,20 % 7,20 % 

1.2 
- od kwoty 20 001 zł 
- do kwoty 99 999 zł 

7,20 % 7,20 %4) 

1.3 - od kwoty 100 000 zł 

1.3.1 
- z okresem kredyto-
wania do 3 lat 

WIBOR 3M2)+marża od 2,0 p.p. 

WIBOR 3M2) 

+ marża 
od 2,5 p.p. 

WIBOR 3M2)+marża od 3,0 p.p. 

1.3.2 
- z okresem kredyto-
wania powyżej 3 lat 

WIBOR 3M2)+marża od 3,0 p.p. 

WIBOR 3M2) + 
marża od 3,5 
p.p. 

WIBOR 3M2)+marża od 4,0 p.p. 

Stawka oprocentowania uzależniona jest od wysokości środków własnych kredytobiorcy 

2. Kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE 

2.1 Unia Biznes                          WIBOR 3M2)+marża od 4,0 p.p. 

2.2 Unia Super Biznes ---- WIBOR 3M2)+marża od 5,0 p.p. 

3. Kredyt „Wspólny Re-
mont” 

                         WIBOR 3M2)+marża od 5,0 p.p. 

TAB 4. Kredyty hipoteczne 

Lp. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie  

 zmienne 

Termin obowiązywania 

od 03.01.2020 r. do 17.04.2022 r. od 18.04.2022 r. do 31.12.2022 r. 
 

1. Kredyt Hipoteka Agro – RB w rachunku bieżącym: 

1.1 –  do kwoty 100 000 zł WIBOR 3M 2) + marża od 4,50 p.p WIBOR 3M 2) + marża od 4,25 p.p 

1.2 –  powyżej kwoty 100 000 zł WIBOR 3M 2) + marża od 4,00 p.p WIBOR 3M 2) + marża od 3,85 p.p 

2. Kredyt Hipoteka Agro – RK w rachunku kredytowym 

2.1 –  do kwoty 100 000 zł WIBOR 3M 2) + marża od 4,50 p.p WIBOR 3M 2) + marża od 4,25 p.p 

2.2 –  powyżej kwoty 100 000 zł WIBOR 3M 2) + marża od 4,00 p.p WIBOR 3M 2) + marża od 3,85 p.p 

3. Kredyt Hipoteka Biznes 

3.1 –  do kwoty 100 000 zł  WIBOR 3M 2) + marża od 4,50 p.p WIBOR 3M 2) + marża od 4,25 p.p 

3.2 –  powyżej kwoty 100 000 zł WIBOR 3M 2) + marża od 4,00 p.p WIBOR 3M 2) + marża od 3,85 p.p 
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TAB 5. Kredyty hipoteczne  

Lp. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

zmienne 

Termin obowiązywania 

do 08.10.2014 r. 
od 09.10.2014 r. 
do 14.04.2015 r. 

od 15.04.2015 r. 
do 02.01.2020 r. 

1. Kredyt Hipoteka Agro – RB  w rachunku bieżącym  

1.1 –  do kwoty 99 999 zł WIBOR 3M 2)  

+ marża od 3 p.p  
 

WIBOR 3M 2)  

+ marża od 4 p.p 

WIBOR 3M 2)  

+ marża od 4,5 p.p  

1.2 – od kwoty 100 000 zł 
WIBOR 3M 2)  

+ marża od 4 p.p 

2. Kredyt Hipoteka Agro – RK w rachunku kredytowym 

2.1 –  do kwoty 99 999 zł WIBOR 3M 2) 

 + marża  od 3 p.p  
 

WIBOR 3M 2)  

+ marża od 4 p.p 

WIBOR 3M 2)  

+ marża od 4,5 p.p  

2.2 – od kwoty 100 000 zł 
WIBOR 3M 2)  

+ marża od 4 p.p 

3. Kredyt Hipoteka Biznes 

3.1 –  do kwoty 99 999 zł WIBOR 3M 2) 

 + marża od 3 p.p  
 

WIBOR 3M 2)  

+ marża od 4 p.p 

WIBOR 3M 2)  

+ marża od 4,5 p.p  

3.2 – od kwoty 100 000 zł 
WIBOR 3M 2)  

+ marża od 4 p.p 

4. 
Kredyt Hipoteka Agro - RB w rachunku 
bieżącym objęty ratalną spłatą zadłu-
żenia  

 WIBOR3M2)+ marża 6,0 p.p." 

 

TAB 6. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR  (udzielane od 08.08.2018 r.) 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie płatne przez Kredytobiorcę 

 zmienne 
 

1. Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania: 

1.1 Inwestycyjne z linii:  RR, Z, PR 
0,67x(WIBOR 3M5)  +2,5 p.p.) 

(min. 3%)  

1.2 Klęskowe z linii K01, K02 ubezpieczone 
 WIBOR 3M5) +3,5 p.p. 

(w tym płacone przez Kredytobiorcę 0,5%) 

1.3 Klęskowe z linii K01, K02 nieubezpieczone 

WIBOR 3M5) +3,5 p.p. 

(w tym płacone przez Kredytobiorcę ((WIBOR 3M5) +3,5%)-[(WI-

BOR 3M5)+3,5%-0,5%)/2]) 

1.4  obrotowy z linii KSP 
WIBOR 3M5) + 3,5 p.p.  

(w tym płacone przez Kredytobiorcę 2%) 

2. 
Kredyt z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR na zakup użytków rolnych przez młodych rolników– 
linia Mrcsk: 

2.1 do kwoty 250 000 zł  WIBOR 3M 2)+ marża  6,00 p.p. 

2.2 powyżej kwoty 250 000 zł  WIBOR 3M 2)+ marża  4,50 p.p. 

 
TAB 7. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR (udzielane do 31.12.2014 r.) 

Lp. Rodzaj kredytu 
oprocentowanie 

 zmienne 
 

1. Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania: 

1.1 
Inwestycyjne z linii: nIP, nKZ, nMR, nOR, nGP nGR, nNT, nBR10, 
nBR13, nBR14, nBR15 

0,4 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP  
(min. 3%) 

1.2 klęskowe z linii nKL-01, nKL-02 0,1%4) 
 

TAB 8. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR (udzielane od 01.01.2015 r. do 07.08.2018 r.)  
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Lp. 

Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie płatne przez Kredytobiorcę 

 zmienne 
 

1. Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania: 

1.1 Inwestycyjne z linii:  RR, Z, PR 
0,67x(WIBOR 3M5)  +2,5 p.p.)  (min. 3%)  

 

1.2 Klęskowe z linii K01 0,67x(WIBOR 3M5)  +2,5 p.p.)  (min. 3%) 

1.3 Klęskowe z linii K02 0,5x(WIBOR 3M5)  +2,5 p.p.) (min. 1,5 %)4) 

2. 
Kredyt z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR na zakup użytków rolnych przez młodych rolni-
ków– linia Mrcsk: 

2.1 – do kwoty 250 000 zł  WIBOR 3M 2)+ marża  6,00 p.p. 

2.2 – powyżej kwoty 250 000 zł  WIBOR 3M 2)+ marża  4,50 p.p. 

 

TAB 9. Kredyty wycofane z oferty Banku 

Lp. Rodzaj kredytu 
oprocentowanie 

 zmienne 

 Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania: 

1. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych  WIBOR 3M 2) + marża 3 p.p. 

2. 
Kredyty na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej udzielane w 
ramach zawartej umowy o współpracy 

 WIBOR 1M 1) + marża 4 p.p. 

 

CZĘŚĆ B. PRODUKTY PRZEJĘTEGO BS DOŁHOBYCZÓW 
 

 KLIENCI INDYWIDUALNI 
 

 

OSZCZĘDNOŚCI – oprocentowanie lokat odnawialnych, otwartych do 
31.05.2020r. 

TAB 1. Lokaty promocyjne odnawialne w PLN  

Lp. Rodzaj lokaty 
oprocentowanie 

zmienne 

1. Lokata promocyjna  

1.1 4-miesięczna LATO Z LOKATĄ  
od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 1,50 % 

od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 3,50 % 

1.2 18-miesięczna DŁUGA PROMOCJA 
od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 3,30 % 

od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r.  

1.3 60-miesięczna LOKATA SYSTEMA-
TYCZNEGO OSZCZĘDZANIA 

od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 4,00 % 

 od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 5,25 % 

 
TAB 2. Wszystkie lokaty odnawialne w PLN 

Lp. Rodzaj lokaty 
oprocentowanie 

zmienne 

1. Lokata terminowa Nowy Standard  

1.1 1- miesięczna 
od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 1,00 % 

od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 2,00 % 

1.2 2- miesięczna 
od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 1,25 % 

od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 2,50 % 

1.3 3- miesięczna od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 1,50 % 
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Lp. Rodzaj lokaty 
oprocentowanie 

zmienne 

od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 3,50 % 

1.4 5- miesięczna 
od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 2,35 % 

od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 4,00 % 

1.5 6- miesięczna 
od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 2,35 % 

od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 4,00 % 

1.6 9- miesięczna 
od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 2,80 % 

od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 4,25 % 

1.7 12- miesięczna, 18-miesięczna 
od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 3,30 % 

od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 4,75 % 

1.8 24- miesięczna 
od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 3,80 % 

od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 5,00 % 

1.9 
36- miesięczna, Promocyjna 60-
miesięczna 

od 23.05.2022 r. do 19.07.2022 r. 4,00 % 

od 20.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 5,25 % 

 
CZĘŚĆ C. INNE 
 

TAB 2. Marża podwyższona 

Lp. Wyszczególnienie Wysokość 

1. 

Marża podwyższona 

Bank Stosuje marżę podwyższoną w stosunku do aktualnie obowiązującej wartości : 
1) Klienci indywidualni – bank podwyższy marżę kredytu do chwili ustanowienia prawomoc-

nego wpisu w KW. 

o 1,50 p.p.6) 

 
 
1) Stawka WIBOR 1M obliczana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania. Stawka obowiązuje od pierwszego 

dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 
2) Stawka WIBOR 3M ustalana jest przy zastosowaniu następujących zasad: 

Dla kredytów udzielonych do 30 września 2010r. 
Stawka WIBOR 3M obliczana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania. Stawka obowiązuje od pierwszego dnia     
rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca.  
Dla kredytów udzielonych od 1 października 2010r. 
Stawka WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne i obliczana jest jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego okres jej obowiązywania.   
Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona stawka WIBOR 3M odpowiadają kwartałom kalendarzowym. 

3) Oprocentowanie dotyczy kredytów udzielonych do dnia 12.03.2008 r włącznie, niezależnie od kwoty kredytu oraz kredytów udzielanych od dnia 13.03.2008r. 
do dnia 08.10.2014r. w kwotach do 20 000 zł. 

4) Oprocentowanie dotyczy kredytów udzielonych do dnia 30.06.2013 r włącznie w kwotach powyżej 20 000 zł oraz kredytów udzielanych  od dnia 01.07.2013r. 
do dnia 08.10.2014r. w kwotach od 20 001 zł do 99 999 zł. 

5) Stawka WIBOR 3M ogłaszana na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością 
stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał. 

6) Maksymalne oprocentowanie uwzględniające podwyższenie nie może przekroczyć  maksymalnego oprocentowania wynikającego z ustawy o kredycie 
konsumenckim. 


