
 
          

    Tabela oprocentowania produktów kredytowych dla klientów indywidualnych 

L.p. Rodzaj kredytu 
rodzaj 
oprocentowania 

wysokość oprocentowania  
(w stosunku rocznym) 

I Kredyty konsumenckie 

1. kredyt dla 
wybranych grup 
zawodowych 

do 36 rat miesięcznych stałe 9,50% 

pow. 36 rat miesięcznych zmienne stopa referencyjna NBP + marża od 5 p.p. do 6 p.p. 

2. kredyt zimowy  do 36 rat miesięcznych stałe 9,50% 

pow. 36 rat miesięcznych zmienne stopa referencyjna NBP + marża 8 p.p. 

3. kredyt gotówkowy internetowy 

(udzielony za pośrednictwem systemu 
bankowości internetowej) 

stałe 9,50% 

4. kredyt „Czyste Powietrze” zmienne WIBOR 3M + marża od 3,5 p.p. do 6 p.p. 

5.  kredyt na remont  zmienne WIBOR 3M + marża od 3,89 p.p. do 4,89 p.p. 

6. kredyt odnawialny stałe 18,00% 

7. Karta kredytowa zmienne 4 – krotność stopy lombardowej NBP 

II Kredyty hipoteczne   

8. kredyt na finansowanie celów mieszkaniowych     zmienne WIBOR 3M + marża od 1,64 p.p. do 4,09 p.p. 

9. kredyt na finansowanie celów dowolnych zmienne WIBOR 3M + marża od 2,75 p.p. do 4,5 p.p. 

III Dopuszczalny debet w rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowym 

zmienne 2 – krotność odsetek ustawowych 

  
Dodatkowe informacje: 

 Tabela oprocentowania obowiązuje od 30.01.2023 r.  

 Marże wskazane w Tabeli  są ustalane dla każdego Klienta w Oddziale Banku i są uzależnione od indywidualnych warunków   
transakcji, np. od produktów i usług, które Klient posiada lub z których skorzysta, rodzaju zabezpieczenia.  

 Oprocentowanie wskazane w Tabeli może ulec obniżeniu w związku z obowiązującą w Banku akcją promocyjną.  

 Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów nie może przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych                         
w stosunku rocznym. 

 Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego stanowi dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie  
w stosunku rocznym. 

 Stosowana stawka referencyjna WIBOR 3M ustalana na okresy 3-miesięczne, które odpowiadają kwartałom kalendarzowym 
w wysokości określonej na ostatni dzień roboczy kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres jej obowiązywania. 

Stopa lombardowa NBP (stopa kredytu lombardowego NBP) oraz stopa referencyjna NBP ustalane są przez Radę Polityki 
Pieniężnej. 


