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I. KLIENCI   INSTYTUCJONALNI 

  
TAB. 1 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych 

 

L.p. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w stosunku rocznym 
 

stałe zmienne 
1. Rachunki bieżące *   

1.1 Rachunki bieżące i pomocnicze  0,08 % 

1.2 Rachunki bieżące rolników  0,00% 

2. Lokaty terminowe *   

 a)   1 - dniowe 0,10%  

 b)   3 - dniowe                                                                    0,25%  

 c)   7 - dniowe                                                                    0,35%  

 d)  14 - dniowe                                                                    0,45%  

 e)  21 - dniowe                                                                    0,50%  

2.1 do 100. 000,00 złotych *   

 g)    1 – miesięczne  0,60% 

 h)    3 – miesięczne  0,80% 

 i)     6 – miesięczne  0,90% 

 j)   12 – miesięczne   1,30,% 

 k)  24 - miesięczne  1,60% 

2.2 powyżej 100.000,00 złotych *   

 g)    1 – miesięczne  0,70% 

 h)    3 – miesięczne  0,90% 

 i)     6 – miesięczne  1,00% 

 j)   12 – miesięczne  1,40% 

 k)  24 - miesięczne  1,70% 

3. Zerwanie lokaty terminowej przed terminem 
umownym 

 0,04% 

 
* Podane stawki oprocentowania dotyczą umów zawartych do 12 .03. 2015 roku i  zawartych od 
12.03. 2015 roku. 
 
Oprocentowania w/w nie dotyczą umów zawartych na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Dla depozytów o wartości powyżej 500.000  złotych i terminie przechowywania 3 miesiące i dłuższym 
dopuszcza się możliwość negocjowania oprocentowania wyższego od ustalonego w tabelach od 0,20 
do 0,50%. 
 
Decyzje o indywidualnym oprocentowaniu podejmuje Zarząd.  
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TAB. 2 Kredyty dla klientów instytucjonalnych ( na działalność 

gospodarczą ) w złotych  

L.p. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w stosunku rocznym 

stałe Zmienne 

do 100.000 

zł 

powyżej 100.000 zł 

1. Płatniczy do 30 dni * 9,99%     

2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym*           9,95% WIBOR1M+ marża od 5 do 9 pp. 

  

3. Kredyty w rachunku kredytowym*    

3.1 Obrotowy na okres:    

 a) do 12 miesięcy   9,55% WIBOR1M+ marża od 5 do 9 pp. 

 b) do 24 miesięcy   9,75% WIBOR3M+ marża od 5 do 9 pp. 

 c) do 36 miesięcy  9,95% WIBOR3M+ marża od 5 do 9 pp. 

3.2 Inwestycyjny na okres:    

 a) do 12 miesięcy   9,45% WIBOR1M+ marża od 5 do 9 pp. 

 b) do 24 miesięcy   9,65% WIBOR3M+ marża od 5 do 8 pp. 

 c) do 36 miesięcy  9,75% WIBOR3M+ marża od 5 do 8 pp. 

 d) do 60 miesięcy  9,85% WIBOR3M+ marża od 5 do 8 pp. 

 e) powyżej 60 miesięcy  9,99% WIBOR3M+ marża od 5 do 8 pp. 

 
* Podane stawki oprocentowania dotyczą umów zawartych do 12.03. 2015 roku i zawartych od 12.03.  
2015 roku. 
Stawki WIBOR 1M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane na 
koniec każdego okresu przez Bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia 
rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego 
dnia miesiąca.  
Stawki WIBOR 3M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane na 
koniec każdego okresu przez Bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia 
rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego 
dnia miesiąca. 
 

TAB. 3  Kredyty dla klientów instytucjonalnych ( jednostek samorządu terytorialnego)   

              w złotych 

L.p. Rodzaj rachunku  Oprocentowanie zmienne  w stosunku 

rocznym 

WIBOR 1M WIBOR 3M 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym           + marża 0,5 – 3 p.p. + marża 0,5 – 2,5 pp. 

2. Kredyty w rachunku kredytowym   

2.1.  obrotowe + marża 0,5 – 3,5 p.p. + marża 0,5 – 3 pp. 

2.2.  inwestycyjne   + marża 0,5 – 3,5 p.p.   + marża 0,5 – 3 pp. 

Oprocentowania w/w nie dotyczą umów zawartych na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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TAB. 4  Kredyty dla klientów instytucjonalnych ( rolników ) w złotych 

 

L.p. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w stosunku rocznym 

stałe zmienne 

do 30.000,00 zł powyżej 30.000,00 zł 

Wibor 1M lub 3M 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym * 9,85%       9,55 % + marża 4 – 7p.p. 

2. Kredyty w rachunku kredytowym*         

2.1. obrotowe:    

 a) do 12 miesięcy  8,95%         8,85% + marża 4 – 7 p.p 

 b) do 24 miesięcy  8,95% + marża 4 – 7 p.p 

 c) do 36 miesięcy  9,55% + marża 4 – 7 p.p 

2.2. inwestycyjne:    

 a) do 12 miesięcy 8,90% 8,95% + marża 4 – 7 p.p. 

 b) do 24 miesięcy  9% + marża 4 – 7 p.p. 

 c) do 36 miesięcy  9,50% + marża 4 – 7 p.p. 

 d) do 60 miesięcy  9,85% + marża 4 – 7 p.p. 

 e) powyżej 60 miesięcy  9,95% + marża 4,5 – 8 p.p. 

3. Preferencyjne Zgodnie  z 

kredytów  

 warunkami i  

z dopłatami 

zasadami udzielania 

ARiMR 

* Podane stawki oprocentowania dotyczą umów zawartych do 12 .03. 2015 roku i zawartych od 12.03. 

2015 roku. 
. 
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II. KLIENCI   INDYWIDUALNI 

 

TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe , oszczędnościowe, a-vista w  
                                                                  złotych 
 
 

L.p. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w stosunku rocznym 
 

stałe zmienne 
1. Rachunki oszczędnościowo-

rozliczeniowe: 

  

1.1 Konto „ROR”  0,09% 

1.2 Konto „SENIOR”  0,09% 

1.3 Konto ”STUDENT”   0,15% 

1.4 Konto ”JUNIOR”  0,15% 

2. Rachunek oszczędnościowy „Konto Efekt”:   

 od kwoty 100,00 do kwoty  20.000,00 zł  1,25% 

 od kwoty 20.001,00 do kwoty 60.000,00 zł  1,30% 

 od kwoty 60.0001 do kwoty 120.000,00 zł  1,35% 

 Powyżej kwoty 120.000,00 zł  1,40% 

3.  Rachunek płatny na żądanie potwierdzony 
książeczką oszczędnościową ( a-vista) 

 0,08% 
 

4. Rachunki lokat  terminowych  do kwoty 
10.000,00 zł 

i więcej 

Od kwoty 
50.000,00 zł i 

więcej 

 a)    1 – miesięczne 1% 1,20% 1,30% 

 b)    3 – miesięczne 1,20% 1,40% 1,50% 

 c)     6 – miesięczne 1,30% 1,60% 1,70% 

 d)   12 – miesięczne 1,50% 1,80% 1,90% 

 e)   24 - miesięczne  2,00% 2,10% 

3. Zerwanie lokaty terminowej przed terminem 
umownym 

0,04% 0,04% 0,04% 

 
* Podane stawki oprocentowania dotyczą umów zawartych do 10.10. 2014 roku i zawartych od 10.10.  
2014 roku. 
 

Istnieje możliwość indywidualnego negocjowanego oprocentowania lokat bankowych: 

od  kwoty 100.000,00 zł  do kwoty 200.000,00 zł                           do 0,25 %  
od  kwoty 200.001,00 zł  do kwoty 300.000,00 zł                           do 0,30 %                      
od  kwoty 300.001,00 zł  do kwoty 400.000,00 zł                           do 0,35 %  
od  kwoty 400.001,00 zł  do kwoty 500.000,00 zł                           do 0,40 % 
od  kwoty 500.001,00 zł  do kwoty 800.000,00 zł                           do 0,45 % 
 powyżej kwoty 800.001,00 zł                                                         do 0,50 %. 
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TAB. 2 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych  

L.p. Rodzaj rachunku Oprocentowanie w stosunku rocznym 

stałe Zmienne 

do 50.000,00 zł powyżej 
50.000,00 zł 
WIBOR 3M 

1. Debet w  rachunku  oszczędnościowo-

rozliczeniowym  ROR *        

10%    

2. Kredyt w rachunku  oszczędnościowo-

rozliczeniowym  ROR   *      

10% 9,85% + marża 8,35 p.p.  

3. Od niewykorzystanej kwoty kredytu w 

rachunku bieżącym * 

0,1%   

3. Kredyty w rachunku kredytowym raty stałe raty malejące raty malejące 

3.1 Gotówkowe ( z  ubezpieczeniem) 

na okres: * 

   

 a) do 12 miesięcy ¹   9,75% 8,75% + marża 8 p.p. 

 b) do 24 miesięcy ¹ 9,85% 8,95% + marża 8,10 p.p. 

 c) do 36 miesięcy¹ 9,95% 9,55% + marża 8,15 p.p. 

 d) do 60 miesięcy¹ 10% 9,75% + marża 8,25 p.p. 

 e) do 96 miesięcy¹  9,95% + marża 8,35 p.p. 

3.2  Gotówkowe ( bez  ubezpieczenia)  

na okres:* 

   

 a) do 12 miesięcy¹ 9,90,% 9,80%  + marża 8,15 p.p. 

 b) do 24 miesięcy¹ 9,95% 9,90%  + marża 8,20 p.p. 

 c) do 36 miesięcy¹ 9,99% 9,95% + marża 8,25 p.p. 

 d) do 60 miesięcy¹ 10% 9,99% + marża8,30p.p. 

 e) do 96 miesięcy¹  10% + marża 8,35 p.p. 

3.3. Sezonowe według odrębnych Uchwał 

Zarządu na okres: 

   

 a) Szybka gotówka *  10%  

 b) Wakacyjny 2012 *  10%  

 c) gwiazdkowy 2012/ wiosenny 2013 *  9% 10%  

 d)  korzystny prezent 
2 

6% 8%  

 e)   Wiosenna promocja 
3 

8% 9,50%  

 f) Korzystny
5 

  Wibor 6M+ 8p.p. 

 f) Super okazja 
4 

 6,60  

4. Uniwersalny kredyt hipoteczny do 15 

lat * 

  + marża od 5 do  
 7 p.p. 

5. Mieszkaniowe*  8,50% + marża od 2 do 
4% p.p. 
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6. Mój piękny dom*  9,90%  

7. Konsolidacyjne*  9,99% + marża od  7,85 
 do  8,25 p.p. 

8. Na zakup kolektorów słonecznych*  9,95% + marża  od 5 do 
  8 p.p. 

 
* Podane stawki oprocentowania dotyczą umów zawartych do 12.03 2015 roku i zawartych  od 12.03.  
  2015 roku. 
¹ Dla Klientów posiadających lub otwierających rachunek ROR w  BS oprocentowanie w/w kredytów 
  obniża się o 1%. 
2 
Dla umów zawartych od 01.12. 2013 roku 31 .01. 2014 r. 

3 
Dla umów zawartych od 15.02.2014 r. do 30.06.2014 r. 

4 
Dla umów zawartych od 15.04.2014 r. 

5  
Dla umów zawartych od 10.06.2014 do 31.12.2014 r  

 
 

III. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE 
 
 
TAB. 1 Zadłużenie wszystkich przeterminowanych  kredytów 
 
L.p. Rodzaj kredytu 

 
Oprocentowanie w stosunku rocznym 

1. Zadłużenie przeterminowane 4-krotność stopy lombardowej NBP 

 


