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TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA 

KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

NR 2/2022 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.01.2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POŻYCZKA „SZYBKA GOTÓWKA” 
    oprocentowanie stałe 

 
okres kredytowania 

 
oprocentowanie 

do 12 miesięcy 8,5 % 

powyżej 12 miesięcy  
do 24 miesięcy 

9,3 % 

powyżej 24 miesięcy  
do 36 miesięcy 

9,4 % 

powyżej 36 miesięcy  
do 60 miesięcy 

9,5 % 

 
2. KREDYT MIESZKANIOWY 
    oprocentowanie zmienne 

 
okres kredytowania 

 
oprocentowanie 

do 25 lat WIBOR 1M + 
marża Banku 

 
3. KREDYT MIESZKANIOWY 
  oprocentowanie okresowo stałe (pierwsze 60 m-cy) 
 

Udział własny kredytobiorcy w 
finansowaniu inwestycji 

 
oprocentowanie 

powyżej 50% nakładów 9,68 % 

30-50% nakładów 9,88 % 

poniżej 30% nakładów 10,28 % 

 
4. POŻYCZKA HIPOTECZNA 
    oprocentowanie zmienne 

 
okres kredytowania 

 
oprocentowanie 

do 15 lat WIBOR 1M + 
marża Banku 

 
5. POŻYCZKA HIPOTECZNA 
  oprocentowanie okresowo stałe (pierwsze 60 m-cy) 

kwota pożyczki oprocentowanie 

do 150.000,00 zł 10,98 % 

powyżej 150.000,00 zł 10,48 % 

 
6. KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-  
    ROZLICZENIOWYM 
    oprocentowanie stałe 
 

 
okres kredytowania 

 

 
oprocentowanie 

do 12 miesięcy 9,5 % 

 
7. PODWYŻSZONA STOPA PROCENTOWA DLA 
KREDYTÓW WYMAGALNYCH (OPROCENTOWANIE 
KARNE) 
 

 
Wysokość odsetek karnych w zależności od 
postanowień umowy kredytowej jest równa 
wysokości pięciokrotności stopy referencyjnej NBP, 
nie więcej jednak niż wysokość odsetek 
maksymalnych w rozumieniu art. 359 par. 2(1) 
kodeksu cywilnego lub jest równa wysokości odsetek 
maksymalnych wynoszących czterokrotność stopy 
kredytu lombardowego NBP.  
 
Dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. od 
zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki 
maksymalne za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 
2(1) kodeksu cywilnego, w stosunku rocznym. Dla 
obliczenia wysokości maksymalnych odsetek za 
opóźnienie w stosunku rocznym należy zsumować 
wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku 
Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych, a 
uzyskany wynik pomnożyć przez dwa. 
 

 

 

 



 

 

 

 

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 

1. POŻYCZKA „SZYBKA GOTÓWKA” 
    oprocentowanie stałe 
- dla umów zawartych do dnia 18.03.2020 r. 
 

 
okres kredytowania 

 

 
oprocentowanie 

do 12 miesięcy 6,99 % 

powyżej 12 miesięcy  
do 24 miesięcy 

9,30 % 

powyżej 24 miesięcy  
do 36 miesięcy 

9,50 % 

powyżej 36 miesięcy  
do 60 miesięcy 

9,90 % 

 
2. POŻYCZKA „SZYBKA GOTÓWKA” 
    oprocentowanie stałe 
- dla umów zawartych do dnia 08.04.2020 r. 
 

 
okres kredytowania 

 

 
oprocentowanie 

do 12 miesięcy 6,99 % 

powyżej 12 miesięcy  
do 24 miesięcy 

8,60 % 

powyżej 24 miesięcy  
do 36 miesięcy 

8,80 % 

powyżej 36 miesięcy  
do 60 miesięcy 

9,00 % 

 

3. POŻYCZKA „SZYBKA GOTÓWKA” 
    oprocentowanie stałe 
- dla umów zawartych do dnia 28.05.2020 r. 
 

 
okres kredytowania 

 

 
oprocentowanie 

do 12 miesięcy 6,99 % 

powyżej 12 miesięcy  
do 24 miesięcy 

7,80 % 

powyżej 24 miesięcy  
do 36 miesięcy 

7,90 % 

powyżej 36 miesięcy  
do 60 miesięcy 

8,00 % 

4. POŻYCZKA „SZYBKA GOTÓWKA” 
    oprocentowanie stałe 
- dla umów zawartych do dnia 24.10.2021 r. 
 

 
okres kredytowania 

 

 
oprocentowanie 

do 12 miesięcy 6,99 % 

powyżej 12 miesięcy  
do 24 miesięcy 

7,20 % 

powyżej 24 miesięcy  
do 36 miesięcy 

7,20 % 

powyżej 36 miesięcy  
do 60 miesięcy 

7,20 % 

5. POŻYCZKA „SZYBKA GOTÓWKA” 
    oprocentowanie stałe 
- dla umów zawartych do dnia 21.11.2021 r. 
 

 
okres kredytowania 

 

 
oprocentowanie 

do 12 miesięcy 6,99 % 

powyżej 12 miesięcy  
do 24 miesięcy 

7,80 % 

powyżej 24 miesięcy  
do 36 miesięcy 

7,90 % 

powyżej 36 miesięcy  
do 60 miesięcy 

8,00 % 

6. POŻYCZKA „SZYBKA GOTÓWKA” 
    oprocentowanie stałe 
- dla umów zawartych do dnia 06.09.2022 r. 
 

 
okres kredytowania 

 

 
oprocentowanie 

do 12 miesięcy 6,99 % 

powyżej 12 miesięcy  
do 24 miesięcy 

9,30 % 

powyżej 24 miesięcy  
do 36 miesięcy 

9,40 % 

powyżej 36 miesięcy  
do 60 miesięcy 

9,50 % 

 
7. KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-  
    ROZLICZENIOWYM 
    oprocentowanie stałe 
- dla umów zawartych do dnia 24.10.2021 r. oraz 
odnawianych do dnia 31.10.2021 r. 

 
okres kredytowania 

 

 
oprocentowanie 

do 12 miesięcy 7,2 % 

 
8. KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-  
    ROZLICZENIOWYM 
    oprocentowanie stałe 
- dla umów zawartych od dnia 25.10.2021 r. do dnia 
21.11.2021 r. oraz odnawianych do dnia 30.11.2021r. 

 
okres kredytowania 

 

 
oprocentowanie 

do 12 miesięcy 8,0 % 

 


