
 

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW 
 

 

CZĘŚĆ I KLIENCI INDYWIDUALNI – DLA UMÓW ZAWARTYCH DO 31.07.2013 r. 
L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie  

w stosunku rocznym 

1. Dopuszczalny debet w ROR 10,00% 

2. Kredyt mieszkaniowy – udzielony do 09.05.2012 roku 7,00% – 10,00% 

3. Kredyt konsolidacyjny – udzielony do 09.05.2012 roku 7,00% – 10,00% 

4. Kredyt zabezpieczony hipotecznie  

(kredyt mieszkaniowy, konsolidacyjny, pożyczka 

hipoteczna, kredyt konsumpcyjny zabezpieczony 

hipotecznie) 

WIBOR 3M + marża banku  
 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

5. Kredyt przeterminowany dla kredytów udzielanych do 

30.06.2011 r.  

10,00% 

6. Kredyt przeterminowany dla kredytów udzielanych od  

01.07.2011 r.  

Czterokrotność stopy kredytu 

lombardowego 

7. Niedopuszczalny debet w ROR 10,00% 

8. Karty kredytowe - udzielane do 23.10.2012 10,00% 

9. Karty kredytowe - udzielane od 24.10.2012 

 

WIBOR 12M + marża banku 

WIBOR 12M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

kwotowań w IV kwartale kalendarzowym,  

poprzedzającym rok naliczania odsetek 

 
 

CZĘŚĆ II  KLIENCI INDYWIDUALNI – DLA UMÓW ZAWARTYCH OD 01.08.2013 r. 

DO 31.12.2021 r.  
L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie  

w stosunku rocznym 

1. Kredyt gotówkowy: 

1.1. okres kredytowania do 24 miesięcy 10,00% - udzielone do 17.03.2020 

9,00% - udzielone od 18.03.2020                

do 08.04.2020 

8,00% - udzielone od 09.04.2020             

do 28.05.2020 

7,20% - udzielone od 29.05.2020                

do 31.12.2021 

oprocentowanie wg stałej stopy 

procentowej 

1.2. okres kredytowania powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy WIBOR 12M + marża banku 
 

WIBOR 12M – obliczany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna 

kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek   

1.3. okres kredytowania powyżej 36 miesięcy  WIBOR 12M + marża banku 
 

WIBOR 12M – obliczany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna 

kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek   

1.4. Kredyt gotówkowy Kredyt EKO! 

 

WIBOR 12M + marża banku 
 

WIBOR 12M – obliczany z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna 

kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek   



2. Kredyt odnawialny w ROR WIBOR 12M + marża banku 
 

WIBOR 12M – obliczany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna 

kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek   

3. Dopuszczalny debet w ROR WIBOR 12M + marża banku 
 
 

WIBOR 12M – obliczany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna 

kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek   

4. Kredyt zabezpieczony hipotecznie  

(kredyt mieszkaniowy, konsolidacyjny, pożyczka 

hipoteczna, kredyt konsumpcyjny zabezpieczony 

hipotecznie) 

WIBOR 3M + marża banku 
 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 

poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 

5. Karty kredytowe  

 

WIBOR 12M + marża banku 

WIBOR 12M – obliczany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna 

kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek   

6. Kredyt przeterminowany dla umów zawartych do 

31.12.2015 r.  

Czterokrotność stopy kredytu 

lombardowego 

7. Kredyt przeterminowany dla umów zawartych od 

01.01.2016 r.  

Dwukrotność wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie w stosunku 

rocznym 

 

CZĘŚĆ III  KLIENCI INDYWIDUALNI – DLA UMÓW ZAWARTYCH OD 01.01.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie  

w stosunku rocznym 

1. Kredyt gotówkowy: 

1.1. okres kredytowania do 24 miesięcy 7,99%  

oprocentowanie wg stałej stopy 

procentowej 

1.2. okres kredytowania powyżej 24 miesięcy  WIBOR 12M + marża banku 
 

WIBOR 12M – kwotowanie na dwa dni robocze 

przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy 

1.3. Kredyt gotówkowy Kredyt EKO! – umowy zawarte do 

20.11.2022 r.  

 

WIBOR 12M + marża banku 
 

WIBOR 12M – kwotowanie na dwa dni robocze 

przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy 

1.4 Kredyt gotówkowy Kredyt EKO! – umowy zawarte od 

21.11.2022 r.  

7,00%  

oprocentowanie wg stałej stopy 

procentowej 

2. Kredyt odnawialny w ROR WIBOR 12M + marża banku 
 

WIBOR 12M – kwotowanie na dwa dni robocze 

przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy 

3. Dopuszczalny debet w ROR WIBOR 12M + marża banku 
 

WIBOR 12M – kwotowanie na dwa dni robocze 

przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy 

4. Kredyt mieszkaniowy  WIBOR 3M + marża banku 
 

kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem 

rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał) 
5. Kredyt konsolidacyjny  WIBOR 3M + marża banku 

 

kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem 
rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał) 

6. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie  WIBOR 3M + marża banku 
 

kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem 
rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał) 



7. Karty kredytowe  

 

WIBOR 12M + marża banku  
 

WIBOR 12M – kwotowanie na dwa dni robocze 

przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy 

8. Kredyt przeterminowany dla umów zawartych do 

31.12.2015 r.  

Czterokrotność stopy kredytu 

lombardowego 

9. Kredyt przeterminowany dla umów zawartych od 

01.01.2016 r.  

Dwukrotność wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie w stosunku 

rocznym 

 

CZĘŚĆ IV  KLIENCI INDYWIDUALNI – KREDYTY HIPOTECZNE Z OKRESOWO 

STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ  
 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie  

w stosunku rocznym1 

1. Kredyt mieszkaniowy 9,00% 

okres stałego oprocentowania :              

60 miesięcy począwszy od dnia 

podpisania umowy  

2. Kredyt konsolidacyjny 10,00% 

okres stałego oprocentowania :               

60 miesięcy począwszy od dnia 

podpisania umowy 

3.  Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie   11,00% 

okres stałego oprocentowania :               

60 miesięcy począwszy od dnia 

podpisania umowy 

 

CZĘŚĆ V KLIENCI INSTYTUCJONALNI 
 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie w stosunku 

rocznym 

1. Kredyt obrotowy:  

 a) dla umów zawartych do 14.03.2018 r.  6,00% – 10,00% 

 b) dla umów zawartych od 15.03.2018 r. do 28.05.2020 r.  WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 c) dla umów zawartych od 29.05.2020 r. do 14.02.2021 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 d) dla umów zawartych od 15.02.2021 r. do 31.12.2021 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 e) dla umów zawartych od 01.01.2022 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 
1 Po upływie okresu stałego oprocentowania obowiązuje oprocentowanie zmienne wg formuły:   WIBOR 3M 

(kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał)) + marża 1,00 – 5,00 pp.   



2.  Kredyt obrotowy „Dobry Gospodarz” : WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

3. Kredyt obrotowy „Agrokredyt” WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

4. Kredyt w rachunku bieżącym:  

4.1. dla Rolników  

 a) dla umów zawartych do 14.03.2018 r.  6,00% – 10,00% 

 b) dla umów zawartych od 15.03.2018 r. do 28.05.2020 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 c) dla umów zawartych od 29.05.2020 r. do 14.02.2021 r. 

  

WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 d) dla umów zawartych od 15.02.2021 r. do 31.12.2021 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 e) dla umów zawartych od 01.01.2022 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

4.2. dla pozostałych klientów instytucjonalnych : 

 a) dla umów zawartych do 01.04.2013 r. 8,00% – 10,00% 

 b) dla umów zawartych od 02.04.2013 r. do 17.03.2020 r.  WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 c) dla umów zawartych od 18.03.2020 r. do 28.05.2020 r.  WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 d) dla umów zawartych od 29.05.2020 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

5. Kredyt rewolwingowy:  

 a) dla umów zawartych do 28.05.2020 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 b) dla umów zawartych od 29.05.2020 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 



poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

6.  Kredyt inwestycyjny :  

 a) dla umów zawartych do 25.05.2014 r. 5,80% – 10,00% 

 b) dla umów zawartych od 26.05.2014 r. do 28.05.2020 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 c) dla umów zawartych od 29.05.2020 r.  WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

7.  Kredyt unijny :  

 a) dla umów zawartych do 25.05.2014 r. 5,80% – 10,00% 

 b) dla umów zawartych od 26.05.2014 r. do 28.05.2020 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 c) dla umów zawartych od 29.05.2020 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

8. Kredyt inwestycyjny, unijny udzielony w konsorcjum 

 

WIBOR 3M +  marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

9. Kredyt inwestycyjny AGRO INWESTYCJA  WIBOR 3M +  marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 
pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

10. Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach 

rolnych z częściową spłatą kapitału – symbol CSK 

dla umów zawartych do 31.12.2014 r.  

WIBOR 3M +  marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

11. Kredyt preferencyjny na zakup użytków rolnych przez  

młodych rolników z częściową spłatą kapitału  

– Symbol MRcsk: 

 a) dla umów zawartych od 01.01.2015 r. do 14.02.2021 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 
pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 b) dla umów zawartych od 15.02.2021 r. WIBOR 3M + marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

12. Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do 

oprocentowania  

Oprocentowanie określane                  

przez ARiMR 

 

13. Kredyt hipoteczny dla klientów instytucjonalnych : 

 a) dla umów zawartych do 28.05.2020 r. WIBOR 3M +  marża banku 



WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 b)  dla umów zawartych od 29.05.2020 r. WIBOR 3M +  marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

14. Gwarancja zrealizowana: 

 a) dla umów zawartych do 30.11.2014 r. 8,00% 

 

 b) dla umów zawartych od 01.12.2014 r. do 

31.12.2015r. 

Czterokrotność stopy kredytu 

lombardowego 

 c) dla umów zawartych od 01.01.2016 r.  Dwukrotność wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie w 

stosunku rocznym 

15. Poręczenie zrealizowane: Czterokrotność stopy kredytu 

lombardowego 

16. Karty kredytowe: 

 a) dla umów zawartych do 17.03.2020r. 10,00% 

 b) dla umów zawartych od 18.03.2020r. do 08.04.2020r. 9,00% 

 c) dla umów zawartych od 09.04.2020r. do 28.05.2020r. 8,00% 

 d) dla umów zawartych od 29.05.2020r. do 31.12.2020r. 7,20% 

 e) dla umów zawartych od 01.01.2021 r.  Dwukrotność sumy stopy 

referencyjnej NBP + marży 3,50 pp. 

17. Kredyt przeterminowany dla umów zawartych do 

31.12.2015 r. 

Czterokrotność stopy kredytu 

lombardowego 

18. Kredyt przeterminowany dla umów zawartych od 

01.01.2016 r.  

Dwukrotność wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie w 

stosunku rocznym 

19. Kredyt inwestycyjny dla firm leasingowych  WIBOR 3M +  marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

20. Kredyt w rachunku bieżącym dla firm leasingowych  WIBOR 3M +  marża banku 

WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna 

pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 

 

Oprocentowanie kredytu zależy od sytuacji ekonomiczno – finansowej wnioskodawcy, 

proponowanego zabezpieczenia, wielkości obrotów na rachunkach bankowych, dotychczasowej 

współpracy z bankiem, a w szczególności terminowości rozliczania się z wcześniej pobranych 

kredytów. 


