
Wyciąg z tabeli oprocentowania dla klientów indywidualnych 

Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych  

Lp. RODZAJ KREDYTU Stopa procentowa w stosunku 
rocznym  

STAŁA ZMIENNA 
1. Kredyt gotówkowy STANDARD 
1.1 do 6 miesięcy 6,0%  
1.2 do 12 miesięcy dla stałych klientów 8,5%  
1.3 do 12 miesięcy 9,9%  
1.4 do 24 miesięcy dla stałych klientów  9,7% 
1.5 do 24 miesięcy  9,8% 
1.6 powyżej 24 miesięcy  9,9% 
2. Kredyt gotówkowy dla posiadaczy ROR 
2.1 do 12 miesięcy  8,0% 
2.2 do 24 miesięcy  8,5% 
2.3 do 60 miesięcy  9,9% 
3. Kredyt SENIOR – dla emerytów i rencistów 
3.1 do 24 miesięcy  8,7% 
4. Kredyt EKOLOGICZNY  7,0% 
5. Kredyt mieszkaniowy 
5.1 w kwocie do 50.000 zł  6,8% 
5.2 w kwocie powyżej 50.000 zł*  WIBOR 3M+marża  

1,9-2,8 pp.** 
6. Kredyt hipoteczny  8,2% 
7. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów 

słonecznych 
 WIBOR 3M+marża  

6 pp.*** 

8. Kredyt odnawialny w ROR  9,6% 
9. Kredyt odnawialny w ROR dla pracowników 

JST 
 9,4% 

10. Karty kredytowe   
10.1 transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz 

przelewy z karty 
 10,0% 

10.2 plan ratalny „Praktyczna rata” (minimalna 
kwota raty 300 zł) 

 9,5% 

11. Debet w ROR  10% 
12. Kredyt przeterminowany  Czterokrotność stopy 

kredytu lombardowego**** 
* tabela oprocentowania kredytów w oparciu o WIBOR 
** zmiana oprocentowania następuje z dniem 01. każdego pierwszego miesiąca kwartału w oparciu o stawkę 
bazową WIBOR dla terminu 3 miesięcznego. Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego ustalana jest 
jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego okres obowiązywania oprocentowania.  
*** zmiana oprocentowania następuje z dniem pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego. 
Wysokość stawki WIBOR  obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej 
obowiązywania. 
**** odsetki od zadłużenia przeterminowanego ustalane i naliczane są według zmiennej stopy procentowej w 
stosunku rocznym, stanowiącej czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku 



Polskiego (NBP). W przypadku zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP wysokość stopy 
procentowej odsetek od kredytów przeterminowanych ulega automatycznej zmianie tak, iż zawsze wynosi 
czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. Informacja o wysokości stopy lombardowej znajduje się w 
komunikatach na tablicach informacyjnych w placówkach oraz stronie internetowej Banku.     

 


