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Definicje: 

stały klient - osoba posiadająca/ zakładająca rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w banku  

    bądź osoba posiadająca lub która posiadała kredyt (warunek: data przyjęcia ostatniej spłaty kapitału      

    była nie później niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu); 
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I. KLIENCI INDYWIDUALNI 

 

TAB.1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i a’vista w złotych 

Lp. 

 

Rodzaj rachunku 

 

Oprocentowanie 

Stopa zmienna 

1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, z wyłączeniem WygodnegoKonta i PRP 0,00 % 

2. WygodneKonto dla klientów ZUS 0,00 % 

3. Podstawowy Rachunek Płatniczy 0,00 % 

4. Rachunek oszczędnościowy MAXefekt  (umowy zawarte do dnia 26.02.2014 r.)  

 od 100,00 zł do 5 000,00 zł   1,50 % 

 od 5 001,00 zł do 20 000,00 zł  1,50 % 

 od 20 001,00 zł do 50 000,00 zł  1,50 % 

 od 50 001,00 zł 1,50 % 

5. Rachunek oszczędnościowy MAXefekt (umowy zawarte od dnia 27.02.2014 r.)  

 do 10 000, 00 zł 1,50 % 

 od 10 000, 01 zł  do 50 000, 00 zł  1,50 % 

 od 50 000, 01 zł do 100 000, 00 zł  1,50 % 

 od 100 000, 01 zł  1,50 % 

6. 
Rachunek płatny na każde żądanie dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnych 
0,00 % 

7. Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową  0,00 % 

8. Książeczki mieszkaniowe*) 0,10 %  
*) książeczki mieszkaniowe oprocentowane są jak lokata oszczędnościowa 12 miesięcy  

 

TAB.2 Terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych  

Lp. 
Rodzaj rachunku 

 

Oprocentowanie 

      Stopa stała 

1. Lokata terminowa STANDARD1)   

 1 miesiąc  0,30 % 

 3 miesiące  0,50 % 

 6 miesięcy  0,70 % 

 12 miesięcy  0,90 % 

2. Lokata promocyjna   

 3 miesiące     4,00 % 

 6 miesięcy  5,00 % 

 12 miesięcy  5,50 % 

3. Lokata zakładana przez bankowość elektroniczną2)   

 3 miesiące  4,00 % 

 6 miesięcy      5,00 % 

 12 miesięcy  5,50 % 

  Stopa zmienna 

3. Zerwanie lokaty terminowej przed terminem umownym. 0,00 % 

1) minimalna wpłata na lokatę terminową wynosi 500, 00 zł; 

2) Lokata po upływie okresu trwania umowy może zostać przedłużona na kolejny taki sam okres trwania lokaty według 

oprocentowania dla lokat STANDARD zgodnie z obowiązującą tabelą oprocentowania. 
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TAB.3 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych                                                                              

 

Lp. 

 

Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Stałe Zmienne Okresowo - stałe 

 1. Kredyt odnawialny w ROR 9 % - - 

 2. Kredyt dla pracowników 

sektora finansowego 

 WIBOR 3M + marża 1,5 pp - 

 3. Kredyt „Gotówka” do 36 m-cy od 37 m-cy do 96 m-cy - 

raty stałe raty malejące/raty stałe - 

3.1 
klienci, którzy zawrą w Banku 

polisę ubezp. na życie 

9,99 % WIBOR 3M + marża 4 pp. 

 

 

- 

3.2 pozostali klienci 
10,99 % WIBOR 3M + marża 4,50 pp. 

 

- 

 

4. Kredyt ekologiczny 8,50 % - - 

5. Kredyt mieszkaniowy „Mój 

Dom” 

- WIBOR 3M + marża 1,50 – 3,00 pp ustalane indywidualnie 

6.  Uniwersalny kredyt 

hipoteczny 

- WIBOR 3M + marża 3,00 – 4,50 pp ustalane indywidualnie 

7. Kredyt konsolidacyjny: - - - 

7.1 zabezpieczony hipotecznie - WIBOR 3M + marża 3,50 pp - 

7.2 niezabezpieczony hipotecznie - WIBOR 3M + marża 4,50 pp - 

  

1) w przypadku kredytów „Gotówka” z terminem spłaty od 37 m-cy do 96 m-cy oprocentowanie może zostać obniżone maksymalnie o 1 pp; 

2) wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie w zależności od historii kredytowej Kredytobiorcy, kwoty kredytu, długości okresu  

    kredytowania, jakości zabezpieczenia, korzystania z innych produktów Banku; 

3) w przypadku kredytów konsolidacyjnych, których kwota przekracza 20 000, 00 zł marża może zostać obniżona maksymalnie o 1 pp; 

 

II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

TAB.4 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych 

Lp. Rodzaj  rachunku 
Oprocentowanie 

Stopa zmienna 

1. Rachunek bieżący i pomocniczy 0,00 % 

2.  Rachunek walutowy (EUR) 0,00 % 

3. Rachunek VAT 0,00 % 

4. Rachunek rolniczy 0,00 % 

 

TAB.5 Lokaty terminowe dla klientów instytucjonalnych w złotych  
 

Lp. 

 

Rodzaj  rachunku 

Oprocentowanie  

Stopa stała 

1. Lokata terminowa STANDARD  

 1 miesięczne 0,01 % 

 3 miesięczne 0,01 % 

 6 miesięczne 0,01 % 

  Stopa zmienna 

2. Zerwanie lokaty terminowej przed terminem umownym. 0,00 % 

 

TAB.6 Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym                                        

i kredytowym 

WIBOR 3M + marża 2,50 – 5,00 pp. 

2. Kredyty inwestycyjne  

 

WIBOR 3M + marża 2,90 – 4,90 pp. 

3. Kredytowa linia hipoteczna WIBOR 3M + marża 3,00 – 5,00 pp. 

   

1) wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie w zależności od historii kredytowej Kredytobiorcy, kwoty kredytu, długości okresu  

    kredytowania, jakości zabezpieczenia, korzystania z innych produktów Banku; 
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TAB.7 Kredyty obrotowe dla rolników na zakup środków rzeczowych 

 
Lp.  Oprocentowanie stałe 

1. Odsetki pobierane przy wypłacie kredytu z góry 10 % 

 

III. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE 

TAB.8 Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielanych w złotych                            

(umowy zawarte do dnia 31.12.2015 r.)                           

Lp.  Oprocentowanie 

1. Zadłużenie przeterminowane. 4 - krotność stopy lombardowej NBP 

 

TAB.9 Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielanych w złotych                              

(umowy zawarte od dnia 01.01.2016 r.)                          

      Lp.  Oprocentowanie 

1. Zadłużenie przeterminowane. 2 - krotność odsetek ustawowych za    

     opóźnienie 

 

IV. KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

TAB.10 Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

Lp. 

 

Rodzaj kredytu 

 

Oprocentowanie 

1. Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego.  WIBOR 3 M + marża 0,50 – 1,50 pp. 


