
 
 

 

 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

TABELA  

OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH  

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ 
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CZĘŚĆ I.  ŚRODKI PIENIĘŻNE  

Tabela 1. Środki pieniężne w PLN 

                                                           
1
  W przypadku rachunków lokat terminowych zawartych przed dniem 11.02.2016r. oprocentowanie zmienne zostanie zmienione na 
stałe od początku kolejnego okresu umownego 

2
 produkt w ofercie Banku od dnia 02.03.2015r. do dnia 31.05.2015r. 

3
 w przypadku wycofania lokaty przed upływem okresu zadeklarowanego oprocentowanie lokaty wynosi: 
 za pełne miesiące utrzymania środków na rachunku Lokaty – 1,10% od kwoty lokaty 
 za pozostałe dni – 0%. 

4
 po spełnieniu warunków zawartych w Regulaminie lokaty „Wiosenny procent”. 

5
 produkt w ofercie Banku od dnia 02.11.2015r. do dnia 31.12.2015r. 

6
 produkt w ofercie Banku od dnia 09.01.2019r. do 31.03.2019r.  

 

 L.p. 
…… 

 

Rodzaj rachunku …………………………………………………………….. 

 

oprocentowanie  

1. Rachunek oszczędnościowy /a’vista/ zmienne 
 

0,00 % 

2. Rachunek bieżący i pomocniczy w PLN zmienne 0,00 % 

3. Rachunek  VAT zmienne 0,00% 

4. Mieszkaniowy rachunek powierniczy stałe 0,00 % 

5. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy  zmienne 0,00 % 

6. 

Rachunek oszczędnościowy Pol – Efekt  
 

 

6.1 od 0 do 99,99 zł zmienne 0,00% 

6.2 od 100,00 zł do 9999,99 PLN zmienne 0,90% 

6.3 nadwyżka w przedziale 10000,00 - 99999,99 PLN zmienne 1,00% 

6.4 nadwyżka ponad 100000,00 PLN zmienne 1,40% 

7. 

Rachunek lokaty terminowej
1)

zakładanej: 
Minimalna kwota lokaty 500 PLN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1. w placówce Banku:  

7.1.1 1 miesięcznej stałe 0,60 % 

7.1.2 3 miesięcznej stałe 1,20 % 

7.1.3 6 miesięcznej stałe 1,40% 

7.1.4 12 miesięcznej stałe 1,70 % 

 7.1.5. 24 miesięcznej stałe 2,00 % 

7.1.6 36 miesięcznej stałe 2,10 % 

7.1.7 
Książeczki mieszkaniowe (60 miesięczne) - obowiązuje do 
31.12.2017r.  
 
 
 

stałe 2,60 % 

7.1.8 
Książeczki mieszkaniowe ( 60 miesięczne) – obowiązuje od 
01.01.2018r.  

stałe 0,80% 

7.2. w systemie bankowości internetowej: 

7.2.1. 1 miesięcznej stałe 0,60% 

7.2.2. 3 miesięcznej stałe 1,20% 

7.2.3. 6 miesięcznej stałe 1,40% 

7.2.4. 12 miesięcznej stałe 1,70% 

7.2.5. 24 miesięcznej stałe 2,00% 

   8. Lokaty terminowe typu O/N over/Night w PLN stałe 0,75 % 

9. 

Terminowa lokata oszczędnościowa „Wiosenny procent” 
2) 3) 

Minimalna kwota 5 000 PLN; maksymalna kwota 50 000 PLN 

 

9.1 18 miesięczna 
4) 

stałe 3,60% 

9.2 18 miesięczna stałe 3,40 % 

10. 
Terminowa lokata oszczędnościowa „Cieplutka Lokata” 

5) 

Minimalna kwota 5 000 PLN; maksymalna kwota 200 000 PLN 
stałe 3,00 % 

11. Rachunek karty przedpłaconej stałe 0,00% 

12. 
Terminowa lokata oszczędnościowa „ Dobry procent” 

6
 

Maksymalna kwota lokaty 200 000 PLN  
stałe 2,20 % 



 
Tabela 2.  Środki pieniężne w walutach wymienialnych. 
 

Lp. Oprocentowanie  

 USD EUR GBP 
1. Rachunek oszczędnościowy  zmienne 0,00% 0,00% 0,00% 

2. Rachunek bieżący i pomocniczy zmienne 0,00% 0,00% 0,00% 

3. Rachunki lokat terminowych zakładanych w placówce 

3.1. 1 miesięczna  

     stałe 

 

0,10% 0,05% 0,10% 

3.2. 3 miesięczna 0,20% 0,05% 0,15% 

3.3. 6 miesięczna 0,30% 0,10% 0,20% 

3.4. 12 miesięczna 0,40% 0,20% 0,25% 

 
 
Część II KREDYTY 

Tabela 1. Kredyty konsumenckie. 

 

Lp. Rodzaj kredytu oprocentowanie 

1. Kredyt gotówkowy „EKODACH” kredyt w ofercie Banku do 17.09.2017 r. WIBOR 3m + marża 4,50 pp 

2. Kredyt gotówkowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym: 

2.1 udzielany do 31.12.2015 r. 9,90 % zmienne 

2.2 udzielany od 02.01.2016 r. 9,90 % stałe 

3. Kredyt „Szybka Gotówka”: kredyt w ofercie Banku do 17.09.2017 r. 

3.1 z terminem spłaty do 24 miesięcy 8,50 % zmienne 

3.2 z terminem spłaty powyżej 24 miesięcy 9,80 % zmienne 

4. Kredyt na zakup pojazdów osobowych  kredyt w ofercie Banku do 21.07.2017 r.  

4.1 udzielany do 21.12.2014 r.: 

4.1.1 nowych 8,50% zmienne 

4.1.2  używanych 8,90 % zmienne 

4.2 udzielany do 31.12.2015 r.:  

4.2.1 nowych 8,00% stałe 

4.2.2  używanych 8,50 % stałe 

4.3 udzielany od 02.01.2016 r. 
WIBOR 3M + marża  

od 3,00 pp do 7,00 pp 

5.  Kredyty przeterminowane: 

5.1 udzielone do 31.12.2015 r. 
czterokrotność stopy  

lombardowej NBP 

5.2 pozostałe 
dwukrotność odsetek  

ustawowych za 
opóźnienie 

6.  Karta kredytowa: 

6.1 do 31.12.2015 r. 
czterokrotność stopy  

lombardowej NBP 

6.2 od 02.01.2016 r. 
dwukrotność  

odsetek ustawowych 

7. 
 Plan ratalny spłaty kredytu w ramach limitu karty kredytowej „Praktyczna rata”  
z terminem spłaty od 6 do 24 miesięcy (minimalna kwota transakcji płatniczej  
podlegająca rozłożeniu na raty 300 PLN): 

7.1 do 31.12.2015 r. 
czterokrotność stopy  

lombardowej NBP - 2,10 
% 



7.2 od 02.01.2016 r. 
dwukrotność odsetek  
ustawowych – 2,10 % 

8. Kredyt „Dobry Kredyt” kredyt w ofercie Banku do 21.07.2017 r. 

8.1 dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty do 24 miesięcy 8,30 % stałe 

8.2 
dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty od 24 miesięcy  
do 60 miesięcy 

9,60 % stałe  

8.3 
dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty od 60 miesięcy  
do 96 miesięcy udzielany do 25.05.2014 r.  

10,60 % stałe  

8.4 
dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty od 60 miesięcy  
do 96 miesięcy udzielany do 30.11.2014 r.  

12,60 % stałe  

8.5 
dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty od 60 miesięcy  
do 96 miesięcy udzielany do 05.03.2015 r.  

12,00 % stałe  

8.6 
dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty od 60 miesięcy  
do 96 miesięcy udzielany od 06.03.2015 r.  

9,90 % stałe  

8.7 
dla pozostałych klientów z terminem spłaty do 24 miesięcy  
udzielany do 24.11.2013 r. 

9,30 % stałe  

8.8 
dla pozostałych klientów z terminem spłaty od 24 miesięcy  
do 60 miesięcy udzielany do 24.11.2013 r. 

10,60 % stałe 

8.9 
dla pozostałych klientów z terminem spłaty do 24 miesięcy  
udzielany do 05.03.2015 r. 

10,30 % stałe 

8.10 
dla pozostałych klientów z terminem spłaty od 24 miesięcy  
do 60 miesięcy udzielany do 05.03.2015 r. 

11,60 % stałe 

8.11 
dla pozostałych klientów z terminem spłaty do 60 miesięcy udzielany od 
06.03.2015 r. 

9,90 % stałe 

9. Uniwersalny kredyt hipoteczny  

9.1 Uniwersalny kredyt hipoteczny udzielany do 21.07.2017 r.  

9.1.1 
dla posiadaczy rachunku - do 50 % wartości nieruchomości maksymalnie  
do 150.000 PLN 

WIBOR 3M + marża  
od 3,00 pp do 4,00 pp 

9.1.2 
dla posiadaczy rachunku - do 50 % wartości nieruchomości powyżej  
150.000 PLN 

WIBOR 3M + marża  
od 2,80 pp do 3,80 pp 

9.1.3 
dla posiadaczy rachunku - powyżej 50 % wartości nieruchomości maksymalnie do 
150.000 PLN 

WIBOR 3M + marża  
od 3,40 pp do 4,40 pp 

9.1.4 
dla posiadaczy rachunku - powyżej 50 % wartości nieruchomości  
powyżej 150.000 PLN 

WIBOR 3M + marża  
od 3,20 pp do 4,20 pp 

9.1.5 
dla pozostałych klientów - do 50 % wartości nieruchomości maksymalnie  
do 150.000 PLN 

WIBOR 3M + marża 3,90 
pp 

9.1.6 
dla pozostałych klientów - do 50 % wartości nieruchomości  
powyżej 150.000 PLN 

WIBOR 3M + marża 3,70 
pp 

9.1.7 
dla pozostałych klientów - powyżej 50 % wartości nieruchomości maksymalnie do 
150.000 PLN 

WIBOR 3M + marża 4,40 
pp 

9.1.8 
dla pozostałych klientów - powyżej 50 % wartości nieruchomości  
powyżej 150.000 PLN 

WIBOR 3M + marża 4,00 
pp 

9.1.9 
dla posiadaczy rachunku - do 50 % wartości nieruchomości maksymalnie  
do 150.000 PLN udzielany od 03.03.2014 r. 

WIBOR 3M + marża  
od 3,00 pp do 6,00 pp 

9.1.10 
dla posiadaczy rachunku - do 50 % wartości nieruchomości powyżej  
150.000 PLN udzielany od 03.03.2014 r. 

WIBOR 3M + marża  
od 2,80 pp do 6,00 pp 

9.1.11 
dla posiadaczy rachunku - powyżej 50 % wartości nieruchomości maksymalnie do 
150.000 PLN udzielany od 03.03.2014 r. 

WIBOR 3M + marża  
od 3,40 pp do 6,00 pp 

9.1.12 
dla posiadaczy rachunku - powyżej 50 % wartości nieruchomości powyżej  
150.000 PLN udzielany od 03.03.2014 r. 

WIBOR 3M + marża  
od 3,20 pp do 6,00 pp 

9.1.13 dla pozostałych klientów udzielany od 03.03.2014 r. WIBOR 3M + marża 6,00 pp 

9.2 Uniwersalny kredyt hipoteczny udzielany od 24.07.2017 r.  

9.2.1 do 50 % wartości nieruchomości maksymalnie do 150.000 PLN  
WIBOR 3M + marża  

od 2,60 pp do 6,00 pp 

9.2.2 do 50 % wartości nieruchomości powyżej 150.000 PLN  
WIBOR 3M + marża  

od 2,40 pp do 6,00 pp 

9.2.3 powyżej 50 % wartości nieruchomości maksymalnie do 150.000 PLN  
WIBOR 3M + marża  

od 3,00 pp do 6,00 pp 

9.2.4 powyżej 50 % wartości nieruchomości powyżej 150.000 PLN  
WIBOR 3M + marża  

od 2,80 pp do 6,00 pp 

10. „Kredyt dla Górnika” kredyt w ofercie Banku do 21.07.2017 r. 



10.1 dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty do 24 miesięcy 8,30 % stałe 

10.2 dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty od 24 miesięcy do 60 miesięcy 9,60 % stałe  

10.3 
dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty od 60 miesięcy do 96 miesięcy 
udzielany do 25.05.2014 r. 

10,60 % stałe  

10.4 
dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty od 60 miesięcy do 96 miesięcy 
udzielany do 30.11.2014 r. 

12,60 % stałe  

10.5 
dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty od 60 miesięcy do 96 miesięcy 
udzielany do 05.03.2015 r. 

12,00 % stałe  

10.6 
dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty od 60 miesięcy do 96 miesięcy 
udzielany od 06.03.2015 r. 

9,90 % stałe  

10.7 
dla pozostałych klientów z terminem spłaty do 24 miesięcy udzielany  
do 05.06.2015 r. 

10,30 % stałe 

10.8 
dla pozostałych klientów z terminem spłaty od 24 miesięcy do 60 miesięcy 
udzielany do 05.03.2015 r. 

11,60 % stałe 

10.9 
dla pozostałych klientów z terminem spłaty do 60 miesięcy udzielany od 
06.03.2015 r. 

9,90 % stałe 

11. „KREDYT NA SZCZĘŚCIE”:  

11.1 dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty do 12 miesięcy 4,00 % stałe 

11.2 
dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy  
do 24 miesięcy 

6,00 % stałe 

11.3 
dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty powyżej 24 miesięcy  
do 36 miesięcy 

7,00 % stałe 

11.4 
dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty powyżej 36 miesięcy  
do 48 miesięcy 

8,00 % stałe 

11.5 
dla posiadaczy rachunku z terminem spłaty powyżej 48 miesięcy  
do 96 miesięcy 

10,00 % stałe 

11.6 dla pozostałych klientów z terminem spłaty do 12 miesięcy  6,00 % stałe 

11.7 
dla pozostałych klientów z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy  
do 24 miesięcy  

8,00 % stałe 

11.8 
dla pozostałych klientów z terminem spłaty powyżej 24 miesięcy  
do 36 miesięcy  

9,00 % stałe 

11.9 
dla pozostałych klientów z terminem spłaty powyżej 36 miesięcy  
do 96 miesięcy od dnia 26.04.2017 r.  

10,00 % stałe 

12. 
„WYGODNY KREDYT NA SZCZĘŚCIE” kredyt w ofercie Banku do 
28.02.2017r. 

 3,00 % stałe 

13. 
„Kredyt dla pracowników administracji” kredyt w ofercie Banku do 
31.12.017 r. 

 5,00 % stałe 

14.  Kredyt „ DOBRY START
” 
kredyt w ofercie banku do 31.10.2018 r.

 
5,00% stałe  

15. Kredyt „ZMIEŃ CO CHCESZ” 8,00% stałe 

16. Kredyt dla branży finansowej i ubezpieczeniowej 6,00% stałe 

17 „KREDYT DLA GÓRNIKA” w ofercie banku od 8.10.2018r.  

17.1. z terminem spłaty do 12 miesięcy 4,00% 

17.2. z terminem spłaty od 12 miesięcy do 24 miesięcy 5,00% 

17.3. z terminem spłaty od 24 miesięcy do 36 miesięcy 6,00% 

17.4. z terminem spłaty od 36 miesięcy do 48 miesięcy 7,00% 

 

 
 

Tabela 2. Kredyty na budownictwo mieszkaniowe. 

Lp. Rodzaj kredytu 
oprocentowanie 

zmienne 

1. Kredyty mieszkaniowe udzielane do 31.10.2006 r. 9,00 % 



2. Kredyty mieszkaniowe udzielane do 02.03.2014 r. 7,30 % 

3. Kredyty mieszkaniowe udzielane od 03.03.2014 r. 
WIBOR 3M + marża  

od 3,50 pp do 5,00 pp 

4. Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych 8,90 % 

5. Kredyty przeterminowane: 

5.1 udzielone do 31.10.2006 r. 13,50 % 

5.2 pozostałe 
dwukrotność odsetek  

ustawowych za opóźnienie 

6. Kredyt hipoteczny mieszkaniowy: 

6.1 udzielany do 25.05.2014 r. 
WIBOR 3M + marża  

od 2,00 pp do 2,60 pp 

6.1.1 dla posiadaczy rachunku w Banku Spółdzielczym w Łęcznej WIBOR 3M + marża 2,20 pp 

6.1.2 
dla posiadaczy rachunku w Banku Spółdzielczym w Łęcznej będących 
jednocześnie użytkownikami karty kredytowej Banku Spółdzielczego w Łęcznej 

WIBOR 3M + marża 2,00 pp 

6.2 udzielany do 24.06.2014 r. 
WIBOR 3M + marża  

od 2,50 pp do 3,10 pp 

6.2.1 dla posiadaczy rachunku w Banku Spółdzielczym w Łęcznej WIBOR 3M + marża 2,70 pp 

6.2.2 
dla posiadaczy rachunku w Banku Spółdzielczym w Łęcznej będących 
jednocześnie użytkownikami karty kredytowej Banku Spółdzielczego w Łęcznej 

WIBOR 3M + marża 2,50 pp 

6.3 udzielany do 21.12.2014 r. 
WIBOR 3M + marża  

od 3,80 pp do 4,40 pp 

6.3.1 dla posiadaczy rachunku w Banku Spółdzielczym w Łęcznej WIBOR 3M + marża 4,00 pp 

6.3.2 
dla posiadaczy rachunku w Banku Spółdzielczym w Łęcznej będących 
jednocześnie użytkownikami karty kredytowej Banku Spółdzielczego w Łęcznej 

WIBOR 3M + marża 3,80 pp 

6.4 udzielany od 22.12.2014 r.
1) WIBOR 3M + marża  

od 2,50 pp do 3,10 pp 

6.4.1 dla posiadaczy rachunku w Banku Spółdzielczym w Łęcznej WIBOR 3M + marża 2,70 pp 

6.4.2 
dla posiadaczy rachunku w Banku Spółdzielczym w Łęcznej będących 
jednocześnie użytkownikami karty kredytowej Banku Spółdzielczego w Łęcznej 

WIBOR 3M + marża 2,50 pp 

7. 
 
Kredyt hipoteczny mieszkaniowy „Mój Dom” 

 

 

7.1. Kredyt hipoteczny mieszkaniowy „Mój Dom” kredyt w ofercie Banku do 21.07.2017 r. 

7.1.1 udzielany do 31.01.2016 r. 
WIBOR 3M + marża 2) 

od 1,80 pp do 3,65 pp 

7.1.2 udzielany od 01.02.2016 r. 
WIBOR 3M + marża 2) 

od 1,60 pp do 3,30 pp 

7.1.3 udzielany od 14.11.2016 r. 
WIBOR 3M + marża 2) 

od 2,60 pp do 4,30 pp 

7.2 Kredyt hipoteczny mieszkaniowy „Mój Dom” kredyt w ofercie Banku do 8.10.2018 r. 

7.2.1 LTV do 50,00 % 
WIBOR 3M + marża 3) 

od 2,60 pp do 3,00 pp 

7.2.2 Ltv powyżej 50,00 % do 70,00 % 
WIBOR 3M + marża 3) 

od 3,05 pp do 3,65 pp 

7.2.3 Ltv powyżej 70,00 % do 80,00 % 
WIBOR 3M + marża 3) 

od 3,70 pp do 4,30 pp  

7.2.4 Kredyt hipoteczny mieszkaniowy „Mój Dom” (cel kredytu: budowa domu). 
WIBOR 3M + marża 3) 

od 2,40 pp do 4,00 pp 

7.3 Kredyt hipoteczny mieszkaniowy „Mój Dom” kredyt w ofercie Banku od 8.10.2018 r. 

7.3.1 LTV do 50,00 % 
WIBOR 3M + marża 3) 

od 1,80 pp do 2,00 pp 



7.3.2 Ltv powyżej 50,00 % do 70,00 % 
WIBOR 3M + marża 3) 

od 2,00 pp do 2,50 pp 

7.3.3. Ltv powyżej 70,00 % do 80,00 % 
WIBOR 3M + marża 3) 

od 2,50 pp do 3,00 pp 

7.3.4 Kredyt hipoteczny mieszkaniowy „Mój Dom” (cel kredytu: budowa domu). 
WIBOR 3M + marża 3) 

od 2,00 pp do 3,00 pp 

    

1)  
produkt w ofercie Banku do 28.02.2015 r.

 

2)
  marża uzależniona od stałych wpływów na rachunek w Banku oraz oceny ryzyka kredytowego. 

3)
  marża uzależniona od Ltv oraz oceny ryzyka kredytowego. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3. Kredyty na działalność gospodarczą pozarolniczą. 

Lp. Rodzaj kredytu oprocentowanie 

1. Kredyt z terminem spłaty do 3 miesięcy 8,00 % stałe 

2. Kredyt z terminem spłaty do 6 miesięcy 8,50 % stałe 

3. Kredyt z terminem spłaty powyżej 6 miesięcy: 

3.1 udzielany do 31.12.2015 r. 9,90 % zmienne 

3.2 udzielany od 02.01.2016 r. 9,90 % stałe 

4. Kredyt w rachunku bieżącym 
WIBOR 3M + marża 

od 3,00 pp do 8,00 pp 

5. 
Kredyt w rachunku kredytowym (obrotowy, inwestycyjny)   
dla posiadaczy rachunku bieżącego: 

5.1 udzielany do 19.09.2013 r. 8,80 % zmienne 

5.2 udzielany do 02.03.2014 r. WIBOR 3M + marża 4,50 pp 

5.3 udzielany do 30.11.2014 r. 
WIBOR 3M + marża  

od 3,00 pp do 6,00 pp 

5.4 udzielany od 01.12.2014 r. 
WIBOR 3M + marża  

od 3,00 pp do 10,00 pp 

6. Kredyt w kredytowej linii hipotecznej dla posiadaczy rachunku bieżącego:  

6.1 udzielany do 19.09.2013 r. 7,80 % zmienne 

6.2 udzielany do 02.03.2014 r. WIBOR 3M + marża 3,20 pp 

6.3 udzielany do 30.11.2014 r. 
WIBOR 3M + marża 

od 2,50 pp do 6,00 pp 

6.4 udzielany od 01.12.2014 r. 
WIBOR 3M + marża 

od 2,50 pp do 10,00 pp 

7. Kredyt płatniczy 8,00 % stałe 

8. Karta kredytowa 
dwukrotność odsetek 

ustawowych 

9. Kredyty przeterminowane: 

9.1. udzielone do 31.12.2015 r. 
czterokrotność stopy  

lombardowej NBP 

9.2 pozostałe 
dwukrotność odsetek 

ustawowych za opóźnienie 

 
 
 
 



Tabela 4. Kredyty na działalność gospodarczą rolniczą. 

Lp. Rodzaj kredytu oprocentowanie 

1. Kredyt z terminem spłaty do 3 miesięcy 8,00 % stałe 

2. Kredyt z terminem spłaty do 6 miesięcy 8,50 % stałe 

3. Kredyt z terminem spłaty powyżej 6 miesięcy: 

3.1 udzielany do 31.12.2015 r. 9,90 % zmienne 

3.2 udzielany od 02.01.2016 r. 9,90 % stałe 

4. Kredyt w rachunku bieżącym 
WIBOR 3M + marża 

od 3,00 pp do 8,00 pp 

5. 
Kredyt (obrotowy, inwestycyjny) dla posiadacza rachunku bieżącego  
z terminem spłaty do 12 miesięcy: 

5.1 udzielany do 31.12.2015 r. 9,50 % zmienne 

5.2 udzielany od 02.01.2016 r. 9,50 % stałe 

6. 
Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej z terminem 
spłaty do 12 miesięcy udzielany w 2016 roku 

7,70 % stałe 

7. 
Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej z terminem 
spłaty do 12 miesięcy udzielany w 2017 roku 

7,70 % stałe 

8. 
Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej z terminem 
spłaty do 12 miesięcy udzielany w 2018 roku 

7,70 % stałe 

9. Kredyt pomostowy Unia Biznes/Unia Super Biznes: 

9.1 udzielany do 01.11.2015 r. 7,90 % zmienne 

9.2 udzielany od 02.11.2015 r. 
WIBOR 3M + marża  

od 3,00 pp do 6,00 pp 

10. Kredyt na zakup jałówek mlecznych 8,50 % stałe 

11. Kredyt płatniczy 8,00 % stałe 

12. Kredyt inwestycyjny „Szybka inwestycja”: 

12.1 udzielany do 14.11.2013 r. 8,80 % zmienne 

12.2 udzielany do 02.03.2014 r. WIBOR 3M + marża 4,50 pp 

12.3 udzielany do 30.11.2014 r. 
WIBOR 3M + marża  

od 3,00 pp do 6,00 pp 

12.4 udzielany od 01.12.2014 r. 
WIBOR 3M + marża  

od 3,00 pp do 10,00 pp 

13. Kredyt inwestycyjny w linii hipotecznej:  

13.1 udzielany do 14.11.2013 r. 7,80 % zmienne 

13.2 udzielany do 02.03.2014 r.  WIBOR 3M + marża 3,20 pp 

13.3 udzielany do 30.11.2014 r. WIBOR 3M + marża 
od 2,50 pp do 6,00 pp 

13.4 udzielany od 01.12.2014 r. 
WIBOR 3M + marża 

od 2,50 pp do 10,00 pp 

14 Kredyt suszowy w ofercie Banku do 31.03.2019 r. 6,00 % stałe 



15 Kredyty przeterminowane: 

15.1 udzielone do 31.12.2015 r. 
czterokrotność stopy  

lombardowej NBP 

15.2 pozostałe 
dwukrotność odsetek 

ustawowych za opóźnienie 

 
 
 

Tabela 5. Kredyty preferencyjne na działalność rolniczą z dopłatami ARiMR . 
                            

Kredyty udzielone  w latach 1994-2002 

- z linii  IP  - 2,625 %, w tym dla kredytobiorcy 2,00 % 

- z linii  KZ, MR - 2,625 %, w tym dla kredytobiorcy 0,4375 % 

 

Kredyty udzielone od  01.01.2003 r. do 30.04.2007 r. 

- z linii  IP  - 2,625 %, w tym dla kredytobiorcy 2,00 % 

- z linii  KZ, MR - 2,625 %, w tym dla kredytobiorcy 1,20 % 

 

Kredyty udzielone od  01.05.2007 r. do 07.07.2008 r. 

- z linii  nIP  - 2,625 %, w tym dla kredytobiorcy 2,00 % 

- z linii  nKZ, nMR - 2,625 %, w tym dla kredytobiorcy 0,6563 % 

 

Kredyty udzielone od 8.07.2008 r. do 18.11.2010 r. 

- z linii  nIP  - 2,625 %, w tym dla kredytobiorcy 2,00 % 

- z linii  nKZ, nMR, nKL - 2,625 %, w tym dla kredytobiorcy 2,00 % 

 

Kredyty udzielone od 19.11.2010 r. do 17.09.2012 r. 

- z linii  nIP  - 2,80 %, w tym dla kredytobiorcy 2,00 % 

- z linii  nKZ, nMR - 2,80 %, w tym dla kredytobiorcy 2,00 % 

 

Kredyty udzielone od 18.09.2012 r. 

- z linii  nIP, nKZ, nMR - 2,625 %, w tym dla kredytobiorcy 3,00 % 

 

 

 

 


