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Dział I. Postanowienia ogólne 

 

Rozdział 1. Oprocentowanie rachunków bankowych 

 

§ 1 

1. Środki pieniężne w Banku Spółdzielczym w Halinowie, zwanym dalej „Bankiem” oprocentowane są 

według stałej lub zmiennej stopy procentowej wyrażonej w stosunku rocznym. 

2. Oprocentowaniu nie podlegają: 

1) środki pieniężne wydzielone z rachunków bankowych na realizację zajęć egzekucyjnych, 

2) środki pieniężne wydzielone z rachunków bankowych na realizację zleceń zagranicznych, 

3) środki pieniężne na rachunkach bankowych, jeżeli wynika to z umowy rachunku bankowego. 

3. W Banku stosuje się następujące zasady ustalania oprocentowania: 

1) umowne stopy procentowe zależne od decyzji Zarządu Banku, 

2) stopy procentowe zależne od stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP do redyskonta, 

3) stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego WIBID 1M/3M/6M/12M. 

4. Informacje dla Klientów w zakresie wysokości oprocentowania stóp bazowych ustalanych na 

podstawie notowań rynku międzybankowego WIBID podawane są do wiadomości na podstawie 

Komunikatu Zarządu Banku. 

5. Dla ustalenia stawek referencyjnych WIBID Bank korzysta z GPW Benchmark S.A. z siedzibą w 

Warszawie. Stawki publikowane są na stronie www.gpwbenchmark.pl 

6. Dopuszcza się możliwość przystąpienia do negocjacji stopy procentowej oraz terminu, na jaki 

otwierane są rachunki lokat w kwocie od  100.000,00  zł, 10.000,00 EUR lub 10.000,00 USD. 

7. W ekonomicznie uzasadnionych przypadkach upoważnia się Dyrektora Oddziału lub Kierownika Fili 

do podwyższania oprocentowania depozytów w złotych zadeklarowanych na okres 3, 6 i 12 

miesięcy, w granicach od 0,10 do 0,50 pp. w stosunku do poziomu określonego w tabelach 

oprocentowania depozytów przyjmowanych przez Bank, wymienionych w Dziale II, Rozdziale 1, 

Tab. 4 Lp. 4 oraz Dziale IV, Rozdziale 1, Tab. 2 Lp. 1. 

8. Decyzje o podwyższeniu oprocentowania w zakresie innym niż wskazany w ust. 7 oraz ustalenia 

innego terminu, na jaki otwierane są rachunki lokat podejmują Członkowie Zarządu Banku. 

 

Rozdział 2. Kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 

 

§ 2 

1. Naliczone  za poszczególne miesiące odsetki od środków w złotych i walutach wymienialnych 

gromadzone na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz 

rachunkach bieżących i pomocniczych podlegają kapitalizacji na koniec każdego kwartału, z 

zastrzeżeniem ust 2 . 

2. Naliczone za poszczególne miesiące odsetki od środków w złotych: 

1) na rachunkach oszczędnościowych „Unikonto Oszczędnościowe” i rachunkach 

oszczędnościowych „Efekt” podlegają kapitalizacji na koniec każdego miesiąca, 

2) na rachunkach oszczędnościowych „Indywidualne Konto Emerytalne” podlegają kapitalizacji na 

koniec każdego roku kalendarzowego. 

3. Środki w złotych i walutach wymienialnych gromadzone na rachunkach terminowych lokat 

oszczędnościowych i rachunkach lokat terminowych podlegają kapitalizacji po upływie okresu 

umownego, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Odsetki należne od środków w złotych gromadzone: 

1) na rachunkach „Lokaty Mieszek”, „Lokaty Codziennej” i „Lokaty Codziennej Plus” naliczane są 

codziennie na koniec dnia, 

2) na rachunkach „Lokaty Rentierskie” naliczane są w okresach miesięcznych, 

3) na rachunkach „Lokaty Dyskontowe” naliczane są w pierwszym dniu rozpoczynającym każdy 

kolejny okres umowny. 
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Rozdział 3. Oprocentowanie wkładów w przypadku ich przedterminowego podjęcia 

 

§ 3 

1. Środki w złotych i walutach wymienialnych gromadzone na rachunkach terminowych lokat 

oszczędnościowych klientów indywidualnych i rachunkach lokat terminowych klientów 

instytucjonalnych 7, 14 i 21 dniowe oraz 1 i 2 miesięczne podejmowane przed upływem terminu 

umownego są nieoprocentowane, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w odrębnych 

regulaminach. 

2. Pozostałe  rachunku lokat prowadzone w złotych i walutach wymienialnych podejmowane przed 

końcem  terminu umownego  są  oprocentowane  w  wysokości 1/2 stopy procentowej  obowiązującej 

w okresie utrzymywania środków jak dla:   

1) oprocentowania rachunku oszczędnościowego typu a‘vista, - w przypadku rachunków 

terminowych lokat oszczędnościowych klientów indywidualnych,  

2) oprocentowania rachunku bieżącego w danej walucie – w przypadku rachunków lokat 

terminowych  klientów instytucjonalnych. 

 

Rozdział 4. Inne postanowienia 

 

§ 4 

1. Minimalna  wpłata  na  rachunek oszczędnościowy EFEKT Plus wynosi 100,00 zł. Każda następna 

wpłata może być wnoszona w dowolnej wysokości. Minimalne saldo pozostające na tych rachunkach 

nie może być niższe niż 100,00 zł. 

2. Minimalna  wpłata  na  rachunek oszczędnościowy „Indywidualne Konto Emerytalne” oraz rachunek 

oszczędnościowy „Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego” wynosi 100,00 zł. Każda 

następna wpłata może być wnoszona w wysokości nie niższej niż 100,00 zł. 

3. Minimalna wpłata dla depozytu terminowego wynosi 500,00 zł, 500,00 EUR lub 500,00 USD z 

zastrzeżeniem ust. 4 i 5 oraz postanowień zawartych w odrębnych regulaminach. 

4. Minimalna wpłata dla  lokaty typu O/N wynosi 100 000,00 zł, 50 000,00 EUR lub 50 000,00 USD. 

5. Minimalna wpłata dla Lokaty Skarbonka wynosi 50,00 zł. 
 

 

Rozdział 5. Oprocentowanie kredytów i pożyczek 

 

§ 5 

1. Stopy procentowe dla kredytów i pożyczek są ustalane w stosunku rocznym i są w okresie umownym 

stopami zmiennymi. 

2. Maksymalna wysokość odsetek od kredytów / pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć 

dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). 

3. W Banku stosuje się następujące zasady ustalania oprocentowania kredytów / pożyczek: 

1) umowne stopy procentowe zależne od decyzji Zarządu Banku, 

2) stopy procentowe zależne od notowań rynku międzybankowego WIBOR 3M/12M. 

4. Informacje dla Klientów w zakresie wysokości oprocentowania stóp bazowych ustalanych na 

podstawie notowań rynku międzybankowego WIBOR podawane są do wiadomości na podstawie 

Komunikatu Zarządu Banku. 

5. Dla ustalenia stawek referencyjnych WIBOR Bank korzysta z GPW Benchmark S.A. z siedzibą w 

Warszawie. Stawki publikowane są na stronie www.gpwbenchmark.pl 

6. Decyzje kredytowe wynikające z transakcji zawieranych na warunkach odmiennych niż standardowe 

polegające na ustaleniu oprocentowania w zakresie innym niż wskazany w niniejszej Tabeli oraz o 

przyjęciu innego okresu kredytowania podejmuje Zarząd Banku. 
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Dział II. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych dostępnych w ofercie 

dla klientów indywidualnych 
 
                 

Rozdział 1. Rachunki bankowe w złotych  
 

 

TAB. 1  Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 
 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w skali roku 

1. 

Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy:  stopa zmienna 

Unikonto dla Młodych 3,00 % 

Unikonto Net, Unikonto Student, Unikonto Standard, 

Unikonto Senior, Unikonto Gold 
0,00 % 

Konto TAK! 0,00 % 

2. Podstawowy Rachunek Płatniczy 0,00 % 

 

TAB. 2  Rachunki oszczędnościowe 
 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w skali roku 

1. 

Rachunek oszczędnościowy EFEKT Plus 1) stopa zmienna 

  -  do kwoty   20.000,00 zł 0,30 x WIBID (1M) 

-  od     20.000,01 do   50.000,00 zł 0,40 x WIBID (1M) 

-  od     50.000,01 do 100.000,00 zł 0,50 x WIBID (1M) 

  -  od   100.000,01 zł    i  powyżej 0,60 x WIBID (1M) 

2. Rachunek oszczędnościowy IKE 
stopa zmienna 

3,00 % 

3. Rachunek oszczędnościowy IKZE 3,00 % 

  

TAB. 3  Rachunki bankowe dla SKO, PKZP i Rad Rodziców 
 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

Stopa zmienna 

1. Rachunki dla SKO, PKZP i Rad Rodziców 0,00 % 

 

TAB. 4  Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 
 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w skali roku 

1. 

Lokata Mobilna 3) 5) stopa zmienna 

-    1 miesięczna 0,25 x WIBID (1M) 
-    3 miesięczna 0,45 x WIBID (1M) 
-    6 miesięczna 0,50 x WIBID (1M) 
-  12 miesięczna 0,60 x WIBID (1M) 

2. 

Lokata Progresywna 2) stopa zmienna 

1 - 2 miesiąc  3,50 % 3,50 % 3,50 % 

3 - 4 miesiąc  4,50 % 4,00 % 4,00 % 

5 - 6 miesiąc  5,50 % 4,50 % 4,50 % 

7 - 8 miesiąc  - 5,50 % 5,00 % 

9 - 10 miesiąc - 6,00 % 5,50 % 

11 - 12 miesiąc - 6,50 % 6,00 % 

13 - 14 miesiąc  - - 6,50 % 

15 - 16 miesiąc - - 7,00 % 

17 - 18 miesiąc - - 7,50 % 

Efektywna roczna stopa oprocentowania   4,50 % 5,00 % 5,50 % 

3. 

Lokata Profit z dopłatą 3) stopa zmienna 

-   6 miesięczna 0,45 x WIBID (1M) 

- 12 miesięczna 0,55 x WIBID (1M) 

- 24 miesięczna 0,65 x WIBID (1M) 
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Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w skali roku 

4. 

Lokata Standardowa 
stopa zmienna 

do  

9.999,99 zł 

od 10.000,00 

 do 49.999,99 zł 
od  

50.000,00 zł 

 -  1 miesięczna   0,30% 0,35 % 0,40 % 

 -  2 miesięczna 0,40 % 0,45 % 0,50 % 

 -  3 miesięczna 0,50 % 0,55 % 0,60 % 

 -  6 miesięczna 0,60 % 0,65 % 0,70 % 

 - 12 miesięczna 0,90 % 0,95 % 1,00 % 

 - 24 miesięczna 1,00 % 1,05 % 1,10 % 

 - 36 miesięczna 1,10 % 1,15 % 1,20 % 

5. 

Lokata Gwarantowana stopa stała 

- 3 miesięczna 0,55 % 

- 6 miesięczna 0,65 % 

6. 

Lokata Rentierska 4) stopa stała 

- 12 miesięczna 0,95 % 

- 18 miesięczna 1,00 % 

- 24 miesięczna 1,05 % 

- 36 miesięczna 1,10 % 

7. 

Lokata  Dyskontowa stopa stała 

- 3 miesięczna 0,55 % 

- 6 miesięczna 0,65 % 

- 12 miesięczna 0,95 % 

8. 
Lokata SGB stopa stała 

- 6 miesięczna 0,65 % 

9. 

Lokata z Skarbonka 3) stopa zmienna 

- 12 miesięczna 0,60 x WIBID (1 M) 

- 24 miesięczna 0,65 x WIBID (1 M) 

10. 

Lokata na Nowe Środki stopa stała 

-    3 miesięczna 4,50 % 

-    6 miesięczna 5,00 % 

Po upływie okresu umownego Lokata odnawia się na kolejny taki sam okres umowny (3 lub 6 miesięcy), na warunkach Lokaty 

Gwarantowanej. W takim wypadku w kolejnym okresie umownym obowiązywać będzie oprocentowanie właściwe dla Lokaty 

Gwarantowanej, zakładanej na okres odpowiednio: 3 lub 6 miesięcy w wysokości obowiązującej w Banku w dniu jej odnowienia. 

 

 

TAB. 5  Kaucja 3) 

 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

stopa zmienna 

1. Kaucja pieniężna jako zabezpieczenie wierzytelności Banku 0,50 x stawka WIBID (1M) 

 

1) Oprocentowanie naliczane jest w stosunku rocznym w zależności od kwoty środków zgromadzonych na rachunku. Stawka bazowa WIBID 1M 

określana jest na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego koniec kwartału kalendarzowego i podlega zmianie w cyklach kwartalnych, 

począwszy od 1 dnia każdego kwartału. 
2) Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta z 

upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymywania lokaty. W przypadku wycofania środków przed upływem okresu 

umownego, odsetki są wypłacane za każdy miniony miesiąc utrzymywania lokaty. 
3) Stawka bazowa WIBID 1M określana jest na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca, podlega zmianie w cyklach miesięcznych, 

począwszy od 1 dnia każdego miesiąca. 
4) Lokata dostępna jest wyłącznie dla Klientów posiadających w Banku konto osobiste lub rachunek oszczędnościowy. 
5) Otwarcie lokaty może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. 
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Rozdział 2. Rachunki bankowe w walutach wymienialnych  
 

 

TAB. 1  Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 
 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w skali roku 

1. Rachunek Unikonto Walutowe 

stopa zmienna 

USD EUR 
0,00 % 0,00 % 

 

 

TAB. 2  Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 
 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

stopa zmienna 

1. 

Lokata Standardowa USD EUR 

1 miesięczne 1,50 % 0,30 % 

3 miesięczne 1,80 % 0,40 % 

6 miesięczne 2,10 % 0,50 % 

12 miesięczne 2,50 % 0,60 % 
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Dział III. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych wycofanych z oferty 

dla klientów indywidualnych 

 

Rozdział 1. Rachunki bankowe w złotych  
 

 

TAB. 1  Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 
 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

stopa zmienna 

1. Konto za złotówkę 1) 0,00 % 

2. Unikonto Silver 3) 0,00 % 

 

TAB. 2  Rachunki oszczędnościowe 
 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

stopa zmienna 

1. 

Rachunek Unikonto Oszczędnościowe: 2)  

  -  do kwoty   20.000,00 zł 1,50 % 

-  od   20.000,01 do 50.000,00 zł 2,20 % 

  -  od  50.000,01 zł    i  powyżej 3,00 % 

2. 

Rachunek oszczędnościowy EFEKT: 6) stopa zmienna 

  -  do kwoty   20.000,00 zł 0,40 x WIBID (1M) 

  -  od     20.000,01 do   50.000,00 zł 0,55 x WIBID (1M) 

  -  od     50.000,01 do 100.000,00 zł 0,75 x WIBID (1M) 

  -  od   100.000,01 zł    i  powyżej 0,90 x WIBID (1M) 

3. 
Rachunek oszczędnościowy typu a ’vista z 

książeczką oszczędnościową  
0,00 % 

 

TAB. 3  Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 
 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w skali roku 

1. 

Lokata Mieszek  stopa zmienna 
- 1 miesięczna 

- 3 miesięczna 

- 6 miesięczna 

0,40 % 

0,60 % 

0,70 % 

2. 

Lokata Codzienna stopa zmienna 
- 3   miesięczna 0,70 x stopa redyskonta weksli 

- 6   miesięczna 0,80 x stopa redyskonta weksli 

- 9   miesięczna 0,90 x stopa redyskonta weksli 

- 12 miesięczna 1,00 x stopa redyskonta weksli 

3. 

Lokata z Dopłatą 

stopa zmienna 
dla umów 

odnowionych do 

13.04.2022 r. 

dla umów 

odnowionych od 

14.04.2022 r. 

-   6 miesięczna 0,70 % 

- 12 miesięczna 1,00 % 

- 24 miesięczna 1,10 % 

- 36 miesięczna 1,20 % 

- 60 miesięczna 2,20 % 1,40 % 

4. 

Terminowa lokata oszczędnościowa potwierdzona książeczką 

wielowkładową 4) stopa zmienna 

-   1  miesięczna 

-   2  miesięczna 

-   3  miesięczna 

-   6  miesięczna 

-   9  miesięczna 

- 12  miesięczna  

- 24 miesięczna 

- 36 miesięczna 

0,40 % 

0,50 % 

0,60 % 

0,70 % 

0,80 % 

1,00 % 

1,10 % 

1,20 % 
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Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w skali roku 

5. 

Lokata Constans stopa stała 
- 3   miesięczna 0,55 % 

- 6   miesięczna 0,65 % 

- 9   miesięczna 0,75 % 

- 12 miesięczna 0,95 % 

6. 

Lokata Codzienna Plus stopa stała 

-  6   miesięczna 0,65 % 

- 12  miesięczna 0,95 % 

- 24  miesięczna 1,05 % 

7. 

Lokata z Premią  stopa zmienna 

- 6   miesięczna 0,70 % 

- 12 miesięczna 1,00 % 

W przypadku odnowienia lokaty w kolejnym okresie umownym oprocentowanie jest podwyższane o bonus procentowy w 

wysokości 0,10 punktu procentowego, tym samym oprocentowanie lokaty składa się z dwóch elementów: oprocentowania 

standardowego i  premii dla lojalnych Klientów Banku, naliczanej w dniu zapadalności lokaty. Lokata została wycofana z oferty 

Banku z dniem 18.12.2019 r. 

8. 

Lokata Jubileuszowa stopa zmienna 

- 12 miesięczna 

jak lokata standardowa zadeklarowana na okres 

12 miesięcy, dla przedziału z saldem powyżej 

50.000,00 zł, zgodnie z wykazem lokat 

dostępnych w ofercie 

9. 

Lokata ONLINE 5) 

stopa zmienna 
dla umów zawartych: 

do 19.01.2020 r. od 20.01.2020 r. 

- 3 miesięczna 0,90 x WIBID (3M) 0,67 x WIBID (3M) 

- 6 miesięczna 1,00 x WIBID (6M) 0,78 x WIBID (6M) 

- 12 miesięczna 1,15 x WIBID (12M) 0,92 x WIBID (12M) 

10. 

Lokata WIBID 5) 

stopa zmienna 
dla umów zawartych: 

do 19.01.2020 r. od 20.01.2020 r. 

- 3 miesięczna 0,90 x WIBID (3M) 0,69 x WIBID (3M) 

- 6 miesięczna 1,02 x WIBID (6M) 0,80 x WIBID (6M) 

- 12 miesięczna 1,22 x WIBID (12M) 0,94 x WIBID (12M) 

11. 

e-Lokata 

stopa zmienna 

dla umów zawartych: 

do 19.01.2020 r. od 20.01.2020 r.5) 

-   7  dniowa 

- 14  dniowa  

- 21  dniowa 

-   1  miesięczna 

-   2  miesięczna 

-   3  miesięczna 

-   6  miesięczna 

-   9  miesięczna 

- 12  miesięczna 

0,25 % 

0,30 % 

0,35 % 

0,40 % 

0,50 % 

0,60 % 

0,70 % 

0,80 % 

1,00 % 

0,25 x WIBID (1M) 

0,27 x WIBID (1M) 

0,30 x WIBID (1M) 

0,35 x WIBID (1M) 

0,40 x WIBID (1M) 

0,70 x WIBID (1M) 

0,85 x WIBID (1M) 

0,90 x WIBID (1M) 

1,05 x WIBID (1M) 

12. 

Lokata Komfortowa z dopłatą 5) stopa zmienna 

-   6 miesięczna 0,85 x WIBID (1M) 

- 12 miesięczna 1,02 x WIBID (1M) 

- 24 miesięczna 1,05 x WIBID (1M) 
 

 

1) Produkt wycofany z oferty Banku z dniem 01.04.2019 roku. 
2) Oprocentowany jest progresywnie, co oznacza, że kwota odsetek należnych obliczana jest od salda rachunku na koniec dnia jako suma 

odsetek naliczonych od kwot sald przypadających na dany przedział kwotowy, według przypisanej dla tego przedziału stopy 

procentowej tj. z łącznej kwoty środków na rachunku środki do wysokości 20.000,00 zł oprocentowane są według stopy procentowej 

obowiązującej dla pierwszego przedziału kwotowego, następnie nadwyżka środków ponad 20.000,00 zł do wysokości 50.000,00 zł 

oprocentowana jest według wyższej stopy procentowej obowiązującej dla drugiego przedziału kwotowego, natomiast nadwyżka 

środków ponad 50.000,00 zł oprocentowana jest według wyższej stopy procentowej obowiązującej dla trzeciego przedziału kwotowego. 
3) Produkt wycofany z oferty Banku z dniem 28.03.2022 r. 
4) Bank nie zakłada rachunków terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzonych książeczką oszczędnościową nowym Klientom. 
5) Stopy bazowe WIBID 1M/3M/6M/12M wyznaczane są jako średnie arytmetyczne stawki kwotowań z poprzedniego miesiąca przed 

rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązują przez okres następnego miesiąca. 
6)  Oprocentowanie naliczane jest w stosunku rocznym w zależności od kwoty środków zgromadzonych na rachunku. Stawka bazowa 

WIBID 1M ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań z poszczególnych dni roboczych ostatniego miesiąca poprzedniego 

kwartału i podlega zmianie w cyklach kwartalnych, począwszy od 1 dnia każdego kwartału. 
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Dział IV. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych dostępnych w ofercie 

dla klientów instytucjonalnych 

 

Rozdział 1. Rachunki bankowe w złotych  

 

TAB. 1  Rachunki rozliczeniowe 
 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

stopa zmienna 

1. 
Rachunki prowadzone w ramach pakietów Biznes Net, 

Mój Biznes, Biznes Plus, Agro, Non Profit i Wspólnota 3) 0,00 % 

2. Rachunki VAT 0,00 % 

3. 
Mieszkaniowy rachunek powierniczy:  

-   otwarty 

-   zamknięty 

0,00 % 

0,00 % 

4. 

Rachunek lokacyjny ZYSK 1)  
-  od              0,00 do   20.000,00 zł 

-  od     20.000,01 do 100.000,00 zł 

  -  od   100.000,01 zł  i  powyżej 

0,10 x stawka WIBID (1M) 

0,20 x stawka WIBID (1M) 

0,30 x stawka WIBID (1M) 

 

TAB. 2  Rachunki lokat terminowych 
 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w skali roku 

1. 

Lokata Standardowa stopa zmienna 

-   1  miesiąca 

-   2  miesięcy 

-   3  miesięcy 

-   6  miesięcy 

-   9  miesięcy 

- 12  miesięcy 

1,40 % 

1,50 % 

1,60 % 

1,70 % 

1,80 % 

2,00 % 

2. 

e-Lok@ta 4) stopa zmienna 

-   7  dniowa 

- 14  dniowa  

- 21  dniowa 

-   1  miesięczna 

-   2  miesięczna 

-   3  miesięczna 

-   6  miesięczna 

1,30 % 

1,35 % 

1,40 % 

2,30 % 

2,60 % 

2,90 % 

3,20 % 

3. 
Lokata typu O/N 2) stopa zmienna 

- 1-dniowy O/N (over/night) 0,30 * stawka WIBID (1M) 

 

TAB. 3  Kaucja 2) 

 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

stopa zmienna 

1. Kaucja pieniężna jako zabezpieczenie wierzytelności Banku 0,50 x stawka WIBID (1M) 

 

 

1) Oprocentowanie naliczane jest w stosunku rocznym w zależności od kwoty środków zgromadzonych na rachunku. Stawka bazowa 

WIBID 1M określana jest na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego koniec kwartału kalendarzowego i podlega zmianie w 

cyklach kwartalnych, począwszy od 1 dnia każdego kwartału. 
2) Oprocentowanie rachunku ustalane jest w oparciu o stawkę WIBID dla terminu 1 miesięcznego, która określana jest na ostatni dzień 

roboczy poprzedniego miesiąca i obowiązuje przez okres następnego miesiąca. 
3)      Podane stawki oprocentowania dotyczą również rachunków rozliczeniowych znajdujących się w ofercie Banku do dnia 19.05.2013 r. 
4) Otwarcie lokaty może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. 
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Rozdział 2. Rachunki bankowe w walutach wymienialnych  
 

 

TAB. 1  Rachunki rozliczeniowe 
 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

stopa zmienna 

1. Rachunki bieżące i pomocnicze 
USD EUR 

0,00 % 0,00 % 
 

 

TAB. 2  Rachunki lokat terminowych 
 

 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w skali roku 

stopa zmienna 

1. 

Lokaty terminowe zadeklarowane na okresy: USD EUR 
1 miesięczne 1,50 % 0,30 % 

3 miesięczne 1,80 % 0,40 % 

6 miesięczne 2,10 % 0,50 % 

12 miesięczne 2,50 % 0,60 % 

2. 
Lokaty typu O/N USD EUR 

- 1-dniowy O/N (overnight) 1,00 % 0,30 % 
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Dział V. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych wycofanych z oferty dla 

klientów instytucjonalnych 

 

Rozdział 1. Rachunki bankowe w złotych  

 

 

TAB. 1  Rachunki lokat terminowych 
 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w skali roku 

2. 

e-Lokata 1) 

stopa zmienna 

dla umów zawartych: 

od 05.11.2021 r. do 18.04.2022 r. 

-   7  dniowa 

- 14  dniowa  

- 21  dniowa 

-   1  miesięczna 

-   2  miesięczna 

-   3  miesięczna 

-   6  miesięczna 

0,25 x WIBID (1 M) 

0,27 x WIBID (1 M) 

0,30 x WIBID (1 M) 

0,35 x WIBID (1 M) 

0,40 x WIBID (1 M) 

0,70 x WIBID (1 M) 

0,85 x WIBID (1 M) 

 
1) Oprocentowanie rachunku ustalane jest w oparciu o stawkę WIBID dla terminu 1 miesięcznego, która wyznaczana jest jako średnia 

arytmetyczna kwotowań z poszczególnych dni roboczych poprzedniego miesiąca i obowiązuje przez okres następnego miesiąca. 
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Dział VI. Oprocentowanie produktów kredytowych dostępnych w ofercie dla klientów indywidualnych 
 

Rozdział 1. Produkty kredytowe udzielane w złotych  
 

 

TAB. 1  Kredyty konsumenckie z oprocentowaniem zmiennym w całym okresie kredytowania 
 

 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie w skali roku 

stopa zmienna 

1. 

Kredyty gotówkowe 1)  

     a) opcja z ubezpieczeniem na życie WIBOR 12M + 7,00 p.p. 

     b) opcja bez ubezpieczenia na życie WIBOR 12M + 7,50 p.p. 

2. 

Kredyty gotówkowe dla posiadaczy ROR 1)  

     a) opcja z ubezpieczeniem na życie WIBOR 12M + 6,50 p.p. 

     b) opcja bez ubezpieczenia na życie WIBOR 12M + 6,70 p.p. 

3. Kredyt EKO! WIBOR 12M + 4,20 p.p. 

4. Kredyt Czyste Powietrze WIBOR 12M + 3,80 p.p. 

5. Kredyt odnawialny w ROR WIBOR 12M + 6,70 p.p. 

6. Karta kredytowa Visa WIBOR12M + 7,75 p.p. 

7. Karta kredytowa MasterCard WIBOR12M + 7,75 p.p. 

8. Karta kredytowa MasterCard Gold WIBOR12M + 7,75 p.p. 
 

TAB. 2  Kredyty i pożyczki hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym w całym okresie kredytowania 
 

 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie w skali roku 

1. 

Kredyty na cele mieszkaniowe, gdzie kwota kredytu stanowi: stopa zmienna 
     a)  do 35 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV) WIBOR 3M + marża 1,79 p.p. 
     b)  powyżej 35 % do 60 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV) WIBOR 3M + marża 1,89 p.p. 
     c)  powyżej 60 % do 80 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV)  WIBOR 3M + marża 1,99 p.p. 

2. 

Pożyczki hipoteczne, gdzie kwota pożyczki stanowi: 

(udzielane od dnia 01.10.2018 r.) 
stopa zmienna 

do 150 tys. PLN powyżej 150 tys. PLN 

    a)  do 50 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV) 
WIBOR 3M  

+ marża 3,29 p.p. 
WIBOR 3M  

+ marża 3,59 p.p. 

    b)  powyżej 50 % do 65 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV) 
WIBOR 3M  

+ marża 3,99 p.p. 
WIBOR 3M  

+ marża 4,49 p.p. 
 

TAB. 3  Kredyty i pożyczki hipoteczne z oprocentowaniem okresowo - stałym 
 

 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie w skali roku 

1. 

Kredyty na cele mieszkaniowe 2), gdzie kwota kredytu stanowi: stopa stała w okresie 5 lat 
     a)  do 35 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV) 9,09 p.p. 
     b)  powyżej 35 % do 60 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV) 9,29 p.p. 
     c)  powyżej 60 % do 80 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV) 9,49 p.p. 

2. 

Pożyczki hipoteczne 2), gdzie kwota pożyczki stanowi: 
stopa stała w okresie 5 lat 

do 150 tys. PLN powyżej 150 tys. PLN 

    a)  do 50 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV) 10,49 p.p. 10,79 p.p. 

    b)  powyżej 50 % do 65 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV) 11,09 p.p. 11,49 p.p. 
 

 

TAB. 4  Kredyty pozostałe z oprocentowaniem zmiennym w całym okresie kredytowania 
 

 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie w skali roku 

1. 
Kredyty konsumenckie zabezpieczone hipotecznie stopa zmienna 
    a) z terminem spłaty do 5 lat WIBOR 3M + marża 5,00 p.p. 

    b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 6,00 p.p. 

2. 

Kredyty konsolidacyjne, gdzie kwota kredytu stanowi: 

(udzielone od dnia 01.10.2018 r.) 

stopa zmienna 

do 100 tys. PLN powyżej 100 tys. PLN 

   a)  do 50 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV) 
WIBOR 3M  

+ marża 4,00 p.p. 
WIBOR 3M  

+ marża 4,50 p.p. 

   b)  powyżej 50 % do 70 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV) 
WIBOR 3M  

+ marża 5,00 p.p. 
WIBOR 3M  

+ marża 5,50 p.p. 
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TAB. 5  Kredyty pozostałe z oprocentowaniem okresowo - stałym 
 

 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie w skali roku 

1. 
Kredyty konsumenckie zabezpieczone hipotecznie 2) stopa stała w okresie 5 lat 

    a) z terminem spłaty do 5 lat 11,49 p.p. 

    b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 11,99 p.p. 

2. 

Kredyty konsolidacyjne 2), gdzie kwota kredytu stanowi: 
stopa stała w okresie 5 lat 

do 100 tys. PLN powyżej 100 tys. PLN 

   a)  do 50 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV) 10,79 p.p. 11,19 p.p. 

   b)  powyżej 50 % do 70 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (LTV) 11,59 p.p. 11,99 p.p. 

 

TAB. 6  Zadłużenie przeterminowane 
 

 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie w skali roku 

stopa zmienna 

1. Kredyty przeterminowane 
dwukrotność odsetek  

ustawowych za opóźnienie 3) 

 
1) W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy, minimalna suma ubezpieczenia powinna 

opiewać na równowartość kwoty udzielanego kredytu. 
2)   Po upływie 5-letniego okresu stosowania stałej stopy procentowej i zastosowaniu oprocentowania zmiennego, oprocentowanie kredytu 

wg zmiennej stopy procentowej ustala się zgodnie z TAB. 2 i TAB. 4 niniejszego Rozdziału. 
3)   Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra 

Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
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Dział VII. Oprocentowanie produktów kredytowych wycofanych z oferty dla klientów indywidualnych 
 

Rozdział 1. Produkty kredytowe udzielone w złotych  
 

 

TAB. 1  Kredyty konsumenckie 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie w skali roku 

stopa zmienna 

1. Kredyty gotówkowe (udzielane do dnia 21.11.2021 r.) 12,50 % 

2. Kredyty gotówkowe dla posiadaczy ROR (udzielane do dnia 21.11.2021r.) 12,00 % 

3. Kredyt odnawialny w ROR   (udzielane do dnia 21.11.2021 r.) 12,00 % 

 

TAB. 2  Kredyty i pożyczki hipoteczne 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie w skali roku 

stopa zmienna 

1. 

Kredyty na cele mieszkaniowe:  

1)   Dla kredytów udzielonych do dnia 31.05.2012 r.  

       a) z terminem spłaty do 5 lat 9,60 % 

       b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 9,90 % 

       c) z terminem spłaty powyżej 10 lat do 25 lat 10,20 % 

  2)  Dla kredytów udzielonych od dnia 01.06.2012 r. do dnia 30.09.2018 r. 

przy udziale środków własnych  

Kredytobiorcy w wysokości 

od 20 %  

do 35 % 

od 35,01%  

do 50 % 
od 50,01 % 

       a) z terminem spłaty do 5 lat 9,10 % 8,70 % 8,30% 

       b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 9,70 % 9,40 % 9,10 % 

       c) z terminem spłaty powyżej 10 lat do 25 lat 9,90 % 9,60 % 9,30 % 

2. 

Pożyczki hipoteczne (udzielane do dnia 30.09.2018 r.)   

       a) z terminem spłaty do 5 lat 12,50 % 

       b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 12,60 % 

       c) z terminem spłaty powyżej 10 lat do 15 lat 12,70 % 

 

TAB. 3  Kredyty pozostałe 
 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie w skali roku 

1. 

Kredyty konsolidacyjne (udzielane do dnia 30.09.2018 r.) stopa zmienna 

     a) z terminem spłaty do 5 lat 12,40 % 

     b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 12,50 % 

     c) z terminem spłaty powyżej 10 lat do 20 lat 12,70 % 

 

TAB. 4  Zadłużenie przeterminowane 
 

Lp. Wyszczególnienie Oprocentowanie w skali roku 

1. 

Kredyty przeterminowane 
stopa zmienna 

    a) dla umów zawartych do 31.12.2015 r. 4-krotność stopy lombardowej NBP 

    b) dla umów zawartych od 01.01.2016 r. 
dwukrotność odsetek  

ustawowych za opóźnienie 1) 

 
 

1)   Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra 

Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
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Dział VIII. Oprocentowanie produktów kredytowych dostępnych w ofercie dla klientów instytucjonalnych 
 

Rozdział 1. Produkty kredytowe udzielane w złotych  
 

 

TAB. 1  Kredyty na działalność gospodarczą 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie w skali roku 

stopa zmienna 

1. Kredyty obrotowe WIBOR 3M + marża od 4,00 p.p. do 4,50 p.p.1) 2) 

2. Kredyty w rachunku bieżącym WIBOR 3M + marża od 3,50 p.p. do 4,00 p.p.1) 2) 

3. Kredyty rewolwingowe WIBOR 3M + marża od 4,50 p.p. do 5,50 p.p.1) 

4. Kredyty inwestycyjne WIBOR 3M + marża od 3,50 p.p. do 4,50 p.p.1) 2) 

5. Kredyty hipoteczne WIBOR 3M + marża od 4,50 p.p. do 5,50 p.p.1) 

6. Kredyty konsolidacyjne WIBOR 3M + marża od 5,00 p.p. do 6,00 p.p.1) 

7. Kredyty technologiczne z premią BGK WIBOR 3M + marża od 3,50 p.p. do 4,50 p.p.1) 

8. Kredyty z dopłatami ARiMR na warunkach ARiMR 

9. Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego na warunkach określonych w ofercie przetargowej 

10. Karta kredytowa MasterCard Business dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. 

 
 

TAB. 2  Zadłużenie przeterminowane 
 

Lp. Wyszczególnienie Oprocentowanie w skali roku 

1. 

Kredyty przeterminowane stopa zmienna 

    a) dla umów zawartych do 31.12.2015 r. 4-krotność stopy lombardowej NBP 

    b) dla umów zawartych od 01.01.2016 r. dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie 3) 

 
1)      Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka 

kredytowego banku. 
2)  W przypadku dodatkowego zabezpieczenia kredytu poza standardowo wymaganym w postaci regwarancji Skarbu Państwa wynikającej 

z udzielenia Bankowi gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację programów rządowych marża ulega obniżeniu o 

0,50 p.p. 
3)   Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra 

Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
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Dział IX. Oprocentowanie produktów kredytowych wycofanych z oferty dla klientów instytucjonalnych 
 

Rozdział 1. Produkty kredytowe udzielone w złotych  
 

 

TAB. 1  Kredyty na działalność gospodarczą 
 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie w skali roku 

1. 

Kredyty inwestycyjne (udzielane do dnia 16.03.2022 r.) stopa zmienna 

      a) z terminem spłaty do 1 roku 13,20 % 
      b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat 13,40 % 
      c) z terminem spłaty powyżej 2 lat  13,60 % 

2. 
Kredyty konsolidacyjne (udzielane do dnia 16.03.2022 r.) stopa zmienna 

       a)  z terminem spłaty do 5 lat 13,40 % 

       b)  z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 13,60 % 

 
 

TAB. 2  Zadłużenie przeterminowane 
 

Lp. Wyszczególnienie Oprocentowanie w skali roku 

1. 

Kredyty przeterminowane stopa zmienna 

    a) dla umów zawartych do 31.12.2015 r. 4-krotność stopy lombardowej NBP 

    b) dla umów zawartych od 01.01.2016 r. 
dwukrotność odsetek  

ustawowych za opóźnienie 1) 

 

 
1)   Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra 

Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 
 


