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I. KLIENCI INDYWIDUALNI
KONTA OSOBISTE
TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oprocentowanie
Stopa stała
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,00%
0,00%

Rodzaj rachunku
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Podstawowy Rachunek Płatniczy

Junior Konto
Senior Konto
Wygodne Konto
VIP Konto
iKonto

TAB. 2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wycofane z oferty w obsłudze
Lp.
1.
2.
3.
4.

Oprocentowanie
Stopa stała
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%

Rodzaj rachunku
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

POL-Konto Standard
POL-Konto Junior
POL-Konto Senior
POL-Konto Aktywne

TAB. 3 Rachunki płatne na każde żądanie
Lp.
1.
2.
3.
3.

Oprocentowanie
Stopa stała

Rodzaj rachunku
Rachunek płatny na każde żądanie (a’vista) w złotych dla rad rodziców, kas
zapomogowo-pożyczkowych i innych jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej
Rachunek płatny na każde żądanie (a’vista) w złotych dla szkolnych kas
oszczedności
Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką
oszczędnościową
Rachunek potwierdzony mieszkaniową książeczką oszczędnościową

0,10%
1,00%
0,10%
0,10%

TAB. 4 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych
L.p.

Rodzaj rachunku
USD

1.

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde
żądanie w walutach wymienialnych

0,12%

Oprocentowanie
Stopa zmienna
EUR
0,12%

GBP
0,12%

OSZCZĘDNOŚCI
TAB. 5 Rachunki oszczędnościowe
Lp.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

Rachunek oszczędnościowy
1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

Uwaga:
1. Oprocentowanie progowe, tzn. wysokość stopy procentowej obowiązującej dla poszczególnych
progów odnosi się do salda środków pieniężnych określonego progu.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł do kwoty 99.999,99 zł
- od kwoty 100.000 zł

Stopa zmienna
0,70%
0,90%
1,10%
1,10%
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TAB. 6 Lokata SUPER MAX 6M PROGRES
Lp.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie

6-miesięczna
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Uwaga:
1. Oprocentowanie okresowe, tzn. wysokość stopy procentowej obowiązującej dla poszczególnych
okresów odnosi się do salda środków pieniężnych zdeponowanych w określonym okresie.

w pierwszych 3 miesiącach od dnia wpłaty lokaty
w czwartym i w piątym miesiącu od dnia wpłaty lokaty
w szóstym miesiącu od dnia wpłaty lokaty

Stopa stała
1,00%
1,50%
2,00%

TAB. 7 Lokata SUPER MAX 12M PROGRES
Lp.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie

12-miesięczna
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Uwaga:
1. Oprocentowanie okresowe, tzn. wysokość stopy procentowej obowiązującej dla poszczególnych
okresów odnosi się do salda środków pieniężnych zdeponowanych w określonym okresie.

w pierwszych 3 miesiącach od dnia wpłaty lokaty
w czwartym, piątym i szóstym miesiącu od dnia wpłaty lokaty
w siódmym, ósmym i dziewiątym miesiącu od dnia wpłaty lokaty
w dziesiątym i jedenastym miesiącu od dnia wpłaty lokaty
w dwunastym miesiącu od dnia wpłaty lokaty

Stopa stała
0,80%
1,30%
1,80%
2,20%
2,50%

TAB. 8 Terminowe lokaty oszczędnościowe „LOKATA STANDARD”. Rachunki z wkładami oszczędnościowymi
terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową
Lp.

Rodzaj lokaty/rachunku

Oprocentowanie

„LOKATA STANDARD - 24M”
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Stopa zmienna

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 24 miesięcy.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA STANDARD - 36M” z okresem umownym rozpoczętym nie później
niż 31 sierpnia 2015r.

1,90%
2,00%
2,10%
Stopa zmienna

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 36 miesięcy.

2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA STANDARD - 36M” z okresem umownym rozpoczętym nie
wcześniej niż 1 września 2015r.
Uwaga:
1. Środki

zadeklarowane na okres – 36 miesięcy.
- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł

2,30%
2,45%
2,60%
Stopa zmienna
2,00%
2,10%
2,20%

TAB. 9 Terminowe lokaty oszczędnościowe „LOKATA DOPŁATA”
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj lokaty/rachunku
„LOKATA DOPŁATA - 3M”
„LOKATA DOPŁATA - 3M” INTERNETOWA
„LOKATA DOPŁATA - 6M”
„LOKATA DOPŁATA - 6M” INTERNETOWA

Oprocentowanie
Stopa stała
0,70%
0,70%
0,85%
0,85%
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Lp.
5.
6.

Rodzaj lokaty/rachunku
„LOKATA DOPŁATA - 12M”
„LOKATA DOPŁATA - 12M” INTERNETOWA

Oprocentowanie
Stopa stała
1,00%
1,00%

TAB. 10 Terminowe lokaty oszczędnościowe „LOKATA 365”
Lp.

Rodzaj lokaty/rachunku

Oprocentowanie

„LOKATA 365 - 7 DNI”
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
11.

Stopa stała

Uwaga:
1. Minimalna kwota lokaty wynosi 5.000 zł

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA 365 - 7 DNI” INTERNETOWA

0,25%
0,30%
0,35%
Stopa stała

Uwaga:
1. Minimalna kwota lokaty wynosi 5.000 zł

-do kwoty 19.999,99 zł
-od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
-od kwoty 50.000 zł
„LOKATA 365 - 14 DNI”

0,25%
0,30%
0,35%
Stopa stała

Uwaga:
1. Minimalna kwota lokaty wynosi 5.000 zł

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA 365 - 14 DNI” INTERNETOWA

0,30%
0,35%
0,40%
Stopa stała

Uwaga:
1. Minimalna kwota lokaty wynosi 5.000 zł

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA 365 - 1M”

0,30%
0,35%
0,40%
Stopa stała

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 1 miesiąc.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA 365 - 1M” INTERNETOWA

0,60%
0,70%
0,80%
Stopa stała

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 1 miesiąc.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA 365 - 2M”

0,60%
0,70%
0,80%
Stopa stała

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 2 miesiące.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA 365 - 2M” INTERNETOWA

0,90%
1,00%
1,10%
Stopa stała

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 2 miesiące.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA 365 - 3M”

0,90%
1,00%
1,10%
Stopa stała

Uwaga:
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Lp.

Rodzaj lokaty/rachunku

Oprocentowanie

1. Środki zadeklarowane na okres – 3 miesiące.

11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
20.
20.1.
20.2.
20.3.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA 365 - 3M” INTERNETOWA

1,10%
1,20%
1,30%
Stopa stała

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 3 miesiące.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA 365 - 6M”

1,10%
1,20%
1,30%
Stopa stała

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 6 miesięcy.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA 365 - 6M” INTERNETOWA

1,30%
1,40%
1,50%
Stopa stała

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 6 miesięcy.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA 365 - 12M”

1,30%
1,40%
1,50%
Stopa stała

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 12 miesięcy.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
„LOKATA 365 - 12M” INTERNETOWA

1,50%
1,65%
1,80%
Stopa stała

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 12 miesięcy.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł

1,50%
1,65%
1,80%

TAB. 11 Terminowe lokaty oszczędnościowe „LOKATA STANDARD” w walutach wymienialnych
L.p.

Oprocentowanie
Stopa stała

Rodzaj lokaty
USD

EUR

0,07%

0,07%

0,15%

0,10%

0,25%

0,15%

0,45%

0,25%

„LOKATA STANDARD - 1M”
1.

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 1 miesiąca.

„LOKATA STANDARD - 3M”
2.

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 3 miesięcy.

„LOKATA STANDARD - 6M”
3.

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 6 miesięcy.

„LOKATA STANDARD - 12M”
4.

Uwaga:
1. Środki zadeklarowane na okres – 12 miesięcy.

TAB. 12 Wysokość oprocentowania w przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu umownego
L.p.
1.

Oprocentowanie stałe

Rodzaj kredytu
Wszystkie rodzaje lokat przyjmowanych od klientów
indywidualnych

0,10%
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KARTY KREDYTOWE
TAB. 13 Karty kredytowe w złotych
Lp.

Oprocentowanie
Stopa zmienna

Rodzaj rachunku
Karta kredytowa VISA Classic/ BPS Visa Credit:

1.

Uwaga:
Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku.

1.1.

transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty
plan ratalny „Praktyczna rata”

10,00%

1.2.

Uwaga:
Kwota objęta planem ratalnym „Praktyczna rata” nie może być niższa niż 300 zł

10,00%

Karta kredytowa VISA Gold:
3.

Uwaga:
Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku.

3.1.

transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty
plan ratalny „Praktyczna rata”

10,00%

3.2.

Uwaga:
Kwota objęta planem ratalnym „Praktyczna rata” nie może być niższa niż 300 zł

10,00%

KREDYTY GOTÓWKOWE
TAB. 14 Kredyty konsumenckie
Oprocentowanie

Lp.

Rodzaj kredytu

1.

Kredyt „Moja Gotówka”
Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
„Mój Limit”
Podwyżka
oprocentowania
kredytów,
których
zabezpieczeniem spłaty kredytu jest ustanowiona
hipoteka, do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi
wieczystej
nieruchomości,
będącej
przedmiotem
kredytowania lub zabezpieczenia z prawomocnym wpisem
hipoteki na rzecz Banku.

2.

3.

Stopa stała
-

Stopa zmienna
8,99%

-

9,24%

1,50 punktu procentowego

TAB. 15 Kredyty konsumenckie wycofane z oferty w obsłudze
Lp.
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.

Oprocentowanie
Stopa stała
Stopa zmienna

Rodzaj kredytu
Kredyt „Bezpieczna Gotówka”
- powyżej roku bez ubezpieczenia
Kredyt gotówkowy
- powyżej roku
Kredyt „Złoty Kredyt Konsumpcyjny”
- powyżej roku bez ubezpieczenia
Limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

-

9,99%

-

9,99%

-

9,99%
9,49%

KREDYTY HIPOTECZNE
TAB. 16 Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”
Lp.
1.
1.1.

Oprocentowanie
Stopa zmienna**)
Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” – w obsłudze, udzielone przed 1.12.2016r.
- gdy kwota kredytu stanowi do 30% wartości
WIBOR 3 M + marża 2,00 p.p.,
Rodzaj kredytu
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Lp.

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

3.

Oprocentowanie
Stopa zmienna**)
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
nie mniej jednak niż 4,00%
- gdy kwota kredytu stanowi ponad 30% do 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 2,20 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
nie mniej jednak niż 4,20%
- gdy kwota kredytu stanowi ponad 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 2,40 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
nie mniej jednak niż 4,40%
Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” – udzielone od 1.12.2016r. do 28.02.2018r.
- gdy kwota kredytu stanowi do 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 2,15 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
nie mniej jednak niż 3,79%
- gdy kwota kredytu stanowi ponad 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 2,35 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
nie mniej jednak niż 3,99%
Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” – udzielone od 1.03.2018r.
ze spłatą w ratach malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)
- gdy kwota kredytu stanowi do 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 2,15 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
- gdy kwota kredytu stanowi ponad 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 2,35 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
ze spłatą w ratach równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe)
- gdy kwota kredytu stanowi do 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 1,95 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
- gdy kwota kredytu stanowi ponad 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 2,15 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
Podwyżka oprocentowania Kredytu Mój Dom, którego
zabezpieczeniem spłaty kredytu jest ustanowiona
hipoteka, do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi
1,50 punktu procentowego
wieczystej
nieruchomości,
będącej
przedmiotem
kredytowania lub zabezpieczenia z prawomocnym wpisem
hipoteki na rzecz Banku.
Rodzaj kredytu

TAB. 17 Kredyty mieszkaniowe wycofane z oferty w obsłudze
Lp.
1.

Oprocentowanie
Stopa zmienna*)

Rodzaj kredytu
Kredyt mieszkaniowy „Na swoim”

1.1.

a) udzielonych do dnia 31 lipca 2006 r.

1.2.

b) udzielonych od 1 sierpnia 2006 r. do 8 stycznia 2007 r.

1.4.

c) udzielonych od 9 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008
r.
d) udzielanych od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.

1.5.

e) udzielanych od 1 kwietnia 2009 r.

1.3.

stopa redyskontowa weksli przyjmowanych do
redyskonta przez NBP + 2,75 p. p. marży
stopa redyskontowa weksli przyjmowanych do
redyskonta przez NBP + 2,00 p. p. marży
WIBOR 3 M + 1,75 p.p. marży
WIBOR 3 M + 2,99 p.p. marży
WIBOR 3 M + 2,99 p.p. marży,
nie mniej jednak niż 6,99%

TAB. 18 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
Lp.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.2.

Oprocentowanie
Stopa zmienna**)
Uniwersalny Kredyt Hipoteczny – w obsłudze, udzielone przed 1.12.2016r.
- gdy kwota kredytu stanowi do 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 3,49 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
nie mniej jednak niż 6,49%
- gdy kwota kredytu stanowi ponad 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 3,99 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
nie mniej jednak niż 6,99%
Uniwersalny Kredyt Hipoteczny – udzielone od 1.12.2016r. do 28.02.2018r.
- gdy kwota kredytu stanowi do 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 2,99 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
nie mniej jednak niż 4,49%
- gdy kwota kredytu stanowi ponad 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 3,49 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
nie mniej jednak niż 4,99%
Rodzaj kredytu
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Lp.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

4.

Oprocentowanie
Stopa zmienna**)

Rodzaj kredytu

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny – udzielone od 1.03.2018r.
ze spłatą w ratach malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)
- gdy kwota kredytu stanowi do 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 2,99 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
- gdy kwota kredytu stanowi ponad 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 3,49 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
ze spłatą w ratach równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe)
- gdy kwota kredytu stanowi do 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 2,79 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
- gdy kwota kredytu stanowi ponad 50% wartości
WIBOR 3 M + marża 3,29 p.p.,
nieruchomości będącej zabezpieczeniem
Podwyżka oprocentowania Uniwersalnego Kredytu
Hipotecznego, którego zabezpieczeniem spłaty kredytu
jest ustanowiona hipoteka, do czasu otrzymania przez
1,50 punktu procentowego
Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, będącej
przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia z
prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku.

TAB. 19 Kredyt Konsolidacyjny
Lp.
1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3
2.2.
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

3.

Oprocentowanie
Stopa zmienna**)

Rodzaj kredytu

Kredyt Konsolidacyjny – w obsłudze, udzielone przed 1.12.2016r.
- jeśli kredyt będzie zabezpieczony hipotecznie i kwota
WIBOR 3 M + marża 4,99 p.p.,
kredytu stanowi do 60% wartości nieruchomości
nie mniej jednak niż 7,99%
będącej zabezpieczeniem
- jeśli kredyt będzie zabezpieczony hipotecznie i kwota
WIBOR 3 M + marża 5,49 p.p.,
kredytu stanowi ponad 60% wartości nieruchomości
nie mniej jednak niż 8,49%
będącej zabezpieczeniem
WIBOR 3 M + marża 6,99 p.p.,
- jeśli kredyt nie będzie zabezpieczony hipotecznie
nie mniej jednak niż 9,99%
Kredyt Konsolidacyjny – udzielone od 1.03.2018r.
ze spłatą w ratach malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)
- jeśli kredyt będzie zabezpieczony hipotecznie i kwota
kredytu stanowi do 60% wartości nieruchomości
WIBOR 3 M + marża 4,49 p.p.,
będącej zabezpieczeniem
- jeśli kredyt będzie zabezpieczony hipotecznie i kwota
kredytu stanowi ponad 60% wartości nieruchomości
WIBOR 3 M + marża 4,99 p.p.,
będącej zabezpieczeniem
- jeśli kredyt nie będzie zabezpieczony hipotecznie
WIBOR 3 M + marża 5,99 p.p.,
ze spłatą w ratach równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe)
- jeśli kredyt będzie zabezpieczony hipotecznie i kwota
kredytu stanowi do 60% wartości nieruchomości
WIBOR 3 M + marża 4,19 p.p.,
będącej zabezpieczeniem
- jeśli kredyt będzie zabezpieczony hipotecznie i kwota
kredytu stanowi ponad 60% wartości nieruchomości
WIBOR 3 M + marża 4,69 p.p.,
będącej zabezpieczeniem
- jeśli kredyt nie będzie zabezpieczony hipotecznie
WIBOR 3 M + marża 5,69 p.p.,
Podwyżka oprocentowania Kredytu Konsolidacyjnego,
którego zabezpieczeniem spłaty kredytu jest ustanowiona
hipoteka, do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi
1,50 punktu procentowego
wieczystej
nieruchomości,
będącej
przedmiotem
kredytowania lub zabezpieczenia z prawomocnym wpisem
hipoteki na rzecz Banku.
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KREDYTY POZOSTAŁE
TAB. 20 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
Lp.
1.1.
1.2.

2.

*)

Oprocentowanie
Stopa zmienna**)

Rodzaj kredytu
Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych stawka podstawowa – w obsłudze, udzielone przed
1.12.2016r.
Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych stawka podstawowa – udzielone od 1.12.2016r.
Podwyżka oprocentowania kredytu z dotacją na zakup
kolektorów słonecznych, którego zabezpieczeniem spłaty
kredytu jest ustanowiona hipoteka, do czasu otrzymania
przez Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości,
będącej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia z
prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku.

WIBOR 3 M + marża 3,99 p.p.
nie mniej jednak niż 6,99%
WIBOR 3 M + marża 2,99 p.p.
nie mniej jednak niż 4,99%

1,50 punktu procentowego

Stawka WIBOR 3M ustalana jest jako stawka średnia za okres jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez
Zespół Transakcji Kredytowych i Restrukturyzacji. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego
kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca.

**)

Stawka WIBOR 3M ustalana jest jako stawka średnia za okres jednego miesiąca i publikowane w ostatnim dniu roboczym
drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał przez Zespół Transakcji Kredytowych i Restrukturyzacji. Stawka
opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia kolejnego kwartału
kalendarzowego do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia kwartału kalendarzowego.
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II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI
RACHUNKI
TAB. 1 Rachunki w złotych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.

Oprocentowanie
Stopa zmienna
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Rodzaj rachunku
Rachunki bieżące i pomocnicze budżetu terenowego
Rachunki bieżące i pomocnicze
Rachunek Biznes Prestiż
Rachunki prowadzone w ramach pakietów
Rachunek lokacyjny
Uwaga:
Oprocentowanie progowe, tzn. wysokość stopy procentowej obowiązującej dla poszczególnych
progów odnosi się do salda środków pieniężnych określonego progu.

do 100.000,00 zł
powyżej 100.000,00 zł

0,50%
1,00%

TAB. 2 Rachunki w walutach wymienialnych
L.p.
1.
2.

Rodzaj rachunku

USD
0,00%
0,00%

Rachunki bieżące i pomocnicze
Rachunek Biznes Prestiż

Oprocentowanie
EUR
0,00%
0,00%

GBP
0,00%
0,00%

LOKATY
TAB. 3 Lokata O/N (OVERNIGHT)
Lp.

Oprocentowanie
Stopa stała

Rodzaj lokaty
Lokata „OVERNIGHT”

1.

Uwaga:
Minimalna kwota lokaty wynosi 50.000 zł
Pozostałe na rachunku saldo środków pieniężnych w kwocie nie mniejszej niż 100.000,-

0,20%

TAB. 4 Lokaty terminowe w złotych
Lp.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie

Lokata krótkoterminowa „7 DNI”
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Stopa stała

Uwaga:
Minimalna kwota lokaty wynosi 5.000 zł

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
Lokata krótkoterminowa „7 DNI” INTERNETOWA
Uwaga:
Minimalna kwota lokaty wynosi 5.000 zł

-do kwoty 19.999,99 zł
-od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
-od kwoty 50.000 zł
Lokata krótkoterminowa „14 DNI”

0,25%
0,30%
0,35%
Stopa stała
0,25%
0,30%
0,35%
Stopa stała

Uwaga:
Minimalna kwota lokaty wynosi 5.000 zł

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
Lokata krótkoterminowa „14 DNI” INTERNETOWA

0,30%
0,35%
0,40%
Stopa stała
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Lp.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie

Uwaga:
Minimalna kwota lokaty wynosi 5.000 zł

4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
Lokata 1 miesięczna STANDARD
- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
Lokata 1 miesięczna INTERNETOWA
- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
Lokata 2 miesięczna STANDARD
- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
Lokata 2 miesięczna INTERNETOWA
- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł

9.

Lokata 3 miesięczna DOPŁATA

10.

Lokata 3 miesięczna DOPŁATA INTERNETOWA

11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
12.3.

Lokata 3 miesięczna STANDARD
- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
Lokata 3 miesięczna INTERNETOWA
- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł

13.

Lokata 6 miesięczna DOPŁATA

14.

Lokata 6 miesięczna DOPŁATA INTERNETOWA

15.
15.1.
15.2.
15.3.
16.
16.1.
16.2.
16.3.

Lokata 6 miesięczna STANDARD
- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
Lokata 6 miesięczna INTERNETOWA
- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł

17.

Lokata 12 miesięczna DOPŁATA

18.

Lokata 12 miesięczna DOPŁATA INTERNETOWA

19.
19.1.
19.2.
19.3.
20.
20.1.
20.2.

Lokata 12 miesięczna STANDARD
- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
Lokata 12 miesięczna INTERNETOWA
- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł

0,30%
0,35%
0,40%
Stopa zmienna
0,60%
0,70%
0,80%
Stopa zmienna
0,60%
0,70%
0,80%
Stopa zmienna
0,90%
1,00%
1,10%
Stopa zmienna
0,90%
1,00%
1,10%
Stopa zmienna
0,70%
Stopa zmienna
0,70%
Stopa zmienna
1,10%
1,20%
1,30%
Stopa zmienna
1,10%
1,20%
1,30%
Stopa zmienna
0,85%
Stopa zmienna
0,85%
Stopa zmienna
1,30%
1,40%
1,50%
Stopa zmienna
1,30%
1,40%
1,50%
Stopa zmienna
1,00%
Stopa zmienna
1,00%
Stopa zmienna
1,50%
1,65%
1,80%
Stopa zmienna
1,50%
1,65%
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Lp.
20.3.
21.
21.1.
21.2.
21.3.
22.
22.1.
22.2.
22.3.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie

- od kwoty 50.000 zł
Lokata 24 miesięczna STANDARD
- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł
Lokata 36 miesięczna STANDARD
- do kwoty 19.999,99 zł
- od kwoty 20.000 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000 zł

1,80%
Stopa zmienna
1,90%
2,00%
2,10%
Stopa zmienna
2,00%
2,10%
2,20%

TAB. 5 Lokaty terminowe w walutach wymienialnych
L.p.

Oprocentowanie - stopa zmienna
USD
EUR
0,07%
0,07%
0,15%
0,10%
0,25%
0,15%
0,45%
0,25%

Rodzaj lokaty
Lokata 1 miesięczna STANDARD
Lokata 3 miesięczna STANDARD
Lokata 6 miesięczna STANDARD
Lokata 12 miesięczna STANDARD

1.
2.
3.
4.

TAB. 6 Wysokość oprocentowania w przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu umownego
L.p.
1.

Oprocentowanie stałe

Rodzaj kredytu
Wszystkie rodzaje lokat przyjmowanych od klientów
instytucjonalnych

0,10%

KARTY KREDYTOWE
TAB. 7 Karty kredytowe w złotych
Lp.

Oprocentowanie
Stopa zmienna

Rodzaj rachunku
Karta kredytowa VISA Business Credit:

1.

Uwaga:
Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku.

10,00%

Karta kredytowa VISA Business Credit Gold:
2.

Uwaga:
Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku.

10,00%

KREDYTY
TAB. 8 Szybkie kredyty
Lp.
1.

Kredyt na Dobry Początek

2.

Kredyt Szybka Gotówka dla Firm

2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.

Oprocentowanie
Stopa zmienna*), ***)
WIBOR 3 M + 3,00 p.p.
marży

Rodzaj kredytu

gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
decyzją Banku pomniejszoną o premię
Kredyt Szybka Linia Kredytowa
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
decyzją Banku pomniejszoną o premię
Kredyt Szybka Inwestycja – w obsłudze, udzielone przed 1.12.2016r.

WIBOR 3M + od 3,65 do
5,25 p.p. marży
7,25% – od 1,6 do 0,0 p.p.
premii
WIBOR 3M + od 3,65 do
5,25 p.p. marży
7,25% – od 1,6 do 0,0 p.p.
premii
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Lp.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.

Rodzaj kredytu
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
decyzją Banku pomniejszoną o premię
Kredyt Szybka Inwestycja – w obsłudze, udzielone od 1.12.2016r.
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
decyzją Banku pomniejszoną o premię
Kredyt Szybka Inwestycja – Agro

6.1.

gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę

6.2.

gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
decyzją Banku pomniejszoną o premię

Oprocentowanie
Stopa zmienna*), ***)
WIBOR 3M + od 2,75 do
4,75 p.p. marży
7,74% – od 2,0 do 0,0 p.p.
premii
WIBOR 3M + od 2,90 do
4,50 p.p. marży
6,50% – od 1,6 do 0,0 p.p.
premii
WIBOR 3M + od 2,90 do
4,50 p.p. marży
6,50% – od 1,6 do 0,0 p.p.
premii

TAB. 9 Kredyty obrotowe
Lp.
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.

3.1.

3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.

Oprocentowanie
Stopa zmienna*), ***)

Rodzaj kredytu
Kredyt w rachunku bieżącym – w obsłudze, udzielone przed 1.12.2016r.
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
decyzją Banku pomniejszoną o premię
Kredyt w rachunku bieżącym – udzielone od 1.12.2016r.

WIBOR 3 M + od 3,75 do
5,75 p.p. marży,
nie mniej jednak niż 2,49% +
zastosowana marża
8,74% – od 2,0 do 0,0 p.p.
premii

WIBOR 3M + od 3,90 do
5,50 p.p. marży
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
7,50% – od 1,6 do 0,0 p.p.
decyzją Banku pomniejszoną o premię
premii
Kredytowa linia hipoteczna w rachunku bieżącym „AGRO LINIA” – w obsłudze, udzielone przed
1.12.2016r.
WIBOR 3M + od 3,50 do
5,50 p.p. marży,
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
nie mniej jednak niż 2,49% +
zastosowana marża
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
8,49% – od 2,0 do 0,0 p.p.
decyzją Banku pomniejszoną o premię
premii,
Kredytowa linia hipoteczna w rachunku bieżącym „AGRO LINIA” – udzielone od 1.12.2016r.
WIBOR 3M + od 3,65 do
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
5,25 p.p. marży
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
7,25% – od 1,6 do 0,0 p.p.
decyzją Banku pomniejszoną o premię
premii
Kredyt obrotowy – w obsłudze, udzielone przed 1.12.2016r.
WIBOR 3M + od 3,50 do
5,50 p.p. marży,
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
nie mniej jednak niż 2,49% +
zastosowana marża
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
8,49% – od 2,0 do 0,0 p.p.
decyzją Banku pomniejszoną o premię
premii,
Kredyt obrotowy – udzielone od 1.12.2016r.
WIBOR 3M + od 3,65 do
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
5,25 p.p. marży
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
7,25% – od 1,6 do 0,0 p.p.
decyzją Banku pomniejszoną o premię
premii
Kredyt płatniczy
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
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Lp.
7.1.
7.2.
8.

Rodzaj kredytu
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
decyzją Banku pomniejszoną o premię
Pożyczka

8.1.

gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę

8.2.

gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
decyzją Banku pomniejszoną o premię

Oprocentowanie
Stopa zmienna*), ***)
WIBOR 3M + od 3,90 do
5,50 p.p. marży
7,50% – od 1,6 do 0,0 p.p.
premii
WIBOR 3M + od 3,90 do
5,50 p.p. marży
7,50% – od 1,6 do 0,0 p.p.
premii

TAB. 10 Kredyty inwestycyjne
Lp.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Oprocentowanie
Stopa zmienna*), ***)

Rodzaj kredytu
Kredyt inwestycyjny – w obsłudze, udzielone przed 1.12.2016r.

WIBOR 3 M + od 2,75 do
4,75 p.p. marży,
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
nie mniej jednak niż 2,49% +
zastosowana marża
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
7,74% – od 2,0 do 0,0 p.p.
decyzją Banku pomniejszoną o premię
premii
gdy oprocentowanie nie jest ustalane ani w oparciu o stawkę bazową i marżę, ani w oparciu o stopę
procentową Banku pomniejszoną o premię:
Uwaga:
Formuła nie stosowana do nowych kredytów

1.3.1. - z terminem pierwotnym od 1 roku do 5 lat
1.3.2. - z terminem pierwotnym ponad 5 lat
2.
Kredyt inwestycyjny – udzielone od 1.12.2016r.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.

8,49%
8,99%

WIBOR 3M + od 2,90 do
4,50 p.p. marży
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
6,50% – od 1,6 do 0,0 p.p.
decyzją Banku pomniejszoną o premię
premii
Kredytowa linia hipoteczna „AGRO INWESTYCJA” – w obsłudze, udzielone przed 1.12.2016r.
WIBOR 3 M + od 2,75 do
4,75 p.p. marży,
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
nie mniej jednak niż 2,49% +
zastosowana marża
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
7,74% – od 2,0 do 0,0 p.p.
decyzją Banku pomniejszoną o premię
premii
Kredytowa linia hipoteczna „AGRO INWESTYCJA” – udzielone od 1.12.2016r.
WIBOR 3M + od 2,90 do
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
4,50 p.p. marży
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
6,50% – od 1,6 do 0,0 p.p.
decyzją Banku pomniejszoną o premię
premii
Kredytowa Linia Hipoteczna – w obsłudze, udzielone przed 1.12.2016r.
WIBOR 3 M + od 2,75 do
4,75 p.p. marży,
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
nie mniej jednak niż 2,49% +
zastosowana marża
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
7,74% – od 2,0 do 0,0 p.p.
decyzją Banku pomniejszoną o premię
premii
Kredytowa Linia Hipoteczna – udzielone od 1.12.2016r.
WIBOR 3M + od 2,90 do
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
4,50 p.p. marży
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
6,50% – od 1,6 do 0,0 p.p.
decyzją Banku pomniejszoną o premię
premii
Kredyt pomostowy Unia Biznes i Unia Super Biznes – w obsłudze, udzielone przed 1.12.2016r.
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
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Lp.

7.1.

7.2.
8.

Rodzaj kredytu
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę
gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
decyzją Banku pomniejszoną o premię
Kredyt pomostowy – udzielone od 1.12.2016r.

8.1.

gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę bazową i marżę

8.2.

gdy oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę procentową ustalaną
decyzją Banku pomniejszoną o premię

Oprocentowanie
Stopa zmienna*), ***)
WIBOR 3 M + od 2,75 do
4,75 p.p. marży,
nie mniej jednak niż 2,49% +
zastosowana marża
7,74% – od 2,0 do 0,0 p.p.
premii
WIBOR 3M + od 2,90 do
4,50 p.p. marży
6,50% – od 1,6 do 0,0 p.p.
premii

TAB. 11 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR
Lp.
1.
1.1.

Oprocentowanie
Stopa zmienna Stopa
zmienna**), ***)

Rodzaj kredytu

Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania tzw. „nowa pomoc” – wycofane z oferty w obsłudze:
inwestycyjne:

1.1.1. Linia: nIP

1.1.2. Linia: nKZ, nMR, nOR, nGP, nGR, nNT, nBR10, nBR13, nBR14, nBR15
2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2

2.1.3
3.
3.1.

1,5 stopy redyskontowej
weksli przyjmowanych od
banków do redyskonta przez
NBP
1,5 stopy redyskontowej
weksli przyjmowanych od
banków do redyskonta przez
NBP

Inwestycyjne
Ogółem oprocentowane należne dla
Banku

WIBOR 3M+2,5%.

0,67 oprocentowania należnego dla Banku, jednak nie mniej niż
Oprocentowanie należne od klientów dla
3%, a w przypadku gdy oprocentowanie wynosi poniżej 3% - w
linii kredytowych: RR, Z, PR i K01
wysokości tego oprocentowania
0,5 oprocentowania należnego dla Banku, jednak nie mniej niż
1,5% - pod warunkiem ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód
co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i
pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.
Oprocentowanie należne od klientów dla
(WIBOR 3M+2,5%)-[(0,5*(WIBOR 3M+2,5%)/2] - w sytuacji,
linii kredytowej: K02
gdy w dniu wystąpienia szkód braku ubezpieczenia co najmniej od
jednego z ryzyk ponad 50% powierzchni upraw rolnych, z
wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt
gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej.
Dopłaty do oprocentowania płatne przez różnica pomiędzy oprocentowaniem należnym Bankowi, a płatnym
ARiMR
przez klienta.
Kredyty z częściową spłatą przez ARiMR kapitału (MRcsk)
WIBOR 3M + od 2,90 do
4,50 p.p. marży,
nie mniej jednak niż 1,49%
+ zastosowana marża

Linia MRcsk
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TAB. 12 Kredyty, których oprocentowanie jest ustalane w oparciu o zmienną stopę procentową ustalaną decyzją
Banku pomniejszoną o premię udzielone przed dniem 13 października 2014 roku
Lp.

*)

Rodzaj kredytu

1.

Kredyt Szybka Inwestycja

2.

Kredyt Szybka Inwestycja – Agro

3.

Kredytowa linia hipoteczna w rachunku bieżącym „AGRO LINIA”

4.

Kredyt inwestycyjny

5.

Kredytowa linia hipoteczna „AGRO INWESTYCJA”

5.

Kredytowa Linia Hipoteczna

7.

Kredyt pomostowy Unia Biznes i Unia Super Biznes

Oprocentowanie
Stopa zmienna ***)
8,74% – od 2,0 do 0,0 p.p.
premii
8,74% – od 2,0 do 0,0 p.p.
premii
9,49% – od 2,0 do 0,0 p.p.
premii
8,74% – od 2,0 do 0,0 p.p.
premii
8,74% – od 2,0 do 0,0 p.p.
premii
8,74% – od 2,0 do 0,0 p.p.
premii
8,74% – od 2,0 do 0,0 p.p.
premii

Stawka WIBOR 3M ustalana jest jako stawka średnia za okres jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez
Zespół Transakcji Kredytowych i Restrukturyzacji. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego
kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca.

**)

Stawka WIBOR 3M ustalana jest jako stawka średnia za okres jednego miesiąca i publikowane w ostatnim dniu roboczym
drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał przez Zespół Transakcji Kredytowych i Restrukturyzacji. Stawka
opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia kolejnego kwartału
kalendarzowego do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia kwartału kalendarzowego.

***)

1) Podane stawki odnoszą się wg stosowanych w Banku metodologii dla kategorii ryzyka i grup I A, I B, II A,

2) Wg stosowanych w Banku metodologii, dla kategorii ryzyka i grup II B, III A, III B stosuje się zwyżkę stawek oprocentowania
o 0,25 p.p. w stosunku do stawek podanych w punkcie 1),
3) Wg stosowanych w Banku metodologii, dla kategorii ryzyka i grup I C, II C, III C, IV A, IV B stosuje się zwyżkę stawek
oprocentowania o 1,00 p.p. w stosunku do stawek podanych w punkcie 1).

III. ZADŁUŻENIE Z PROLONGOWANYM TERMINEM SPŁATY
TAB. 1 Zadłużenie prolongowane
L.p.

Rodzaj kredytu

Oprocentowanie zmienne
4-krotność stopy lombardowej NBP

1. Zadłużenie z prolongowanym terminem spłaty

IV. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE
TAB. 1

L.p.

Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych dla klientów indywidualnych i
instytucjonalnych
Rodzaj kredytu

Oprocentowanie zmienne
4-krotność stopy lombardowej NBP

1. Zadłużenie przeterminowane
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V. OPROCENTOWANIE SALDA NIEDOZWOLONEGO
TAB. 1

L.p.

Zadłużenie w wyniku niedozwolonego salda debetowego na rachunkach prowadzonych dla klientów
indywidualnych i instytucjonalnych
Rodzaj kredytu

Oprocentowanie zmienne

1. Zadłużenie w wyniku niedozwolonego salda debetowego

4-krotność stopy lombardowej NBP
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