Załącznik do uchwały nr 62/Z/2022 z dnia 08.07.2022 r.
z mocą obowiązującą od 18.07.2022 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W STAROŹREBACH
Rachunki bieżące, ror i oszczędnościowe
RODZAJ RACHUNKÓW:
Rachunek bieżący podmiotów gospodarczych
Rachunek bieżący rolników, rachunek VAT
ROR, Moje Konto
Avista-książeczki oszczędnościowe
SKO dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców
Pakiet Maksi, Pakiet osobisty Maks, Pakiet na Start, ROR Student, ROR
Senior, Podstawowy Rachunek Płatniczy
ROR Junior -13
ROR Junior +13
Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej dla osób
fizycznych (w EUR, USD), Rachunek walutowy (dla klientów
instytucjonalnych w EUR, USD)
Rachunki bieżące oraz pomocnicze dla klientów instytucjonalnych oraz
rolników zawarte w ramach Umowy Ramowej (w PLN, EUR, USD)

Oprocentowanie
Zmienne
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,02%
0,20%
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

Rachunek oszczędnościowy STAR-IKE
Rachunek oszczędnościowy STAR-IKE w
Oprocentowanie zmienne
PLN
0,92 %*
* limit wpłat na STAR-IKE w 2022 roku wynosi 17 766,00 zł
Rachunek oszczędnościowy Efekt dla osób fizycznych
Rachunek oszczędnościowy
Efekt w PLN

Oprocentowanie
Zmienne

1 000 zł – 19 999.99 zł

0,10 %

nadwyżka w przedziale
20 000 zł – 79 999.99 zł

0,25 %

nadwyżka ponad 80 000 zł

0,45 %

Rachunek lokacyjny dla klientów instytucjonalnych (przedsiębiorców i rolników)
Rachunek lokacyjny w PLN
Oprocentowanie
Zmienne
Do 100.000 zł
0,01 %
Nadwyżka powyżej 100.000 zł
0,03 %
Lokaty terminowe w PLN
Rodzaj rachunków
terminowych:

Oprocentowanie
Zmienne

2 miesięczne (min. wkład 1.000 zł)

1,50 %

3 miesięczne (min. wkład 1.000 zł)

1,80 %
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6 miesięczne (min. wkład 1.000 zł)

2,00 %

12 miesięczne (min. wkład 1.000 zł)

2,30 %

24 miesięczne (min. wkład 1.000 zł)

2,50 %

18 miesięczne (min. wkład 20.000 zł)

2,60 %

20 miesięczne (min. wkład 30.000 zł)

2,70 %

W przypadku niedotrzymania terminu środki oprocentowane w wysokości 0,5 avista czyli 0,05%

Lokaty terminowe nieodnawialne w PLN otwierane od 18.07.2022 r.
Rodzaj rachunków

Oprocentowanie
stałe

terminowych (lokata terminowa
nieodnawialna) :
6 miesięczne (min. wkład 1.000 zł)

6,00 %

12 miesięczne (min. wkład 1.000 zł)

6,50 %
Kapitalizacja odsetek odbywa się po upływie okresu umownego. Tylko dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo –
rozliczeniowych lub rozliczeniowych w Banku.
Oprocentowanie lokaty jest zmienne. Lokata nieodnawialna W przypadku niedotrzymania terminu środki oprocentowane w
wysokości 0,5 avista czyli 0,05%

Lokaty terminowe klientów instytucjonalnych w PLN
Rodzaj rachunków terminowych:

Oprocentowanie

(min. wkład 5 000 zł)

Zmienne

1 miesięczne1

1,40 %

3 miesięczne1

1,80 %

6 miesięczne1

2,00 %

12 miesięczne1

2,30 %

- W przypadku niedotrzymania terminu środki oprocentowane 0,5 avista czyli 0,05%.
Posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który dokonał wpłaty na rachunek lokaty w formie
wpłaty gotówkowej lub przelewu z innego rachunku niż rachunek rozliczeniowy, Bank będzie naliczał od odsetek naliczonych od środków
zgromadzonych na lokacie terminowej zryczałtowany podatek, zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. 2013r. poz. 361 z późn. zm.).
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e-Lokaty terminowe dla osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych w PLN
Rodzaje rachunków
Oprocentowanie
terminowych (min. wkład 1 000
Zmienne
zł-klienci indywidualni,
5 000 zł- klienci instytucjonalni)
3 miesięczne

1,85 %

6 miesięczne

2,05 %

12 miesięczne

2,35 %

24 miesięczne
2,55 %
W przypadku niedotrzymania terminu środki oprocentowane w wysokości 0,5 avista czyli 0,05%

Lokata progresywna w PLN (lokata z oprocentowaniem stałym)*
1 m-c

2 m-c

3 m-c

4 m-c

5 m-c

6 m-c

7 m-c

8 m-c

9 m-c

10m-c

11 m-c

12 m-c

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

1,50%

4,00%

8,00%

9,00%

10,00% 11,00% 13,00%

*Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach
wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie – 5,00 % (w skali roku).
Minimalny wkład 5.000,00 zł. Oprocentowanie oraz minimalny wkład obowiązuje dla lokat złożonych od 01.07.2022 r.
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Oprocentowanie kredytów preferencyjnych zgodnie z warunkami ARiMR.

Kredyty gotówkowe w PLN
Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Zmienne

kredyt obrotowy „hektarowy” do 18 miesięcy *

7,90 %

*dla kredytów udzielonych od 18.07.2022 r.

kredyty obrotowe w rachunku kredytowym*:
- do 1 roku do 3 lat
- od 3 do 5 lat
*(obowiązuję od 18.07.2022 r.)

Kredyt inwestycyjny dla rolników oraz
przedsiębiorców „Invest-Agro” (minimalna
kwota kredytu 10.000,00 zł)* :
- do 3 lat
- do 5 lat
- powyżej 5 lat

8,90 %
3 M WIBOR + 3,70 p.p. marży

3 M WIBOR + 3,00 p.p. marży
3 M WIBOR + 3,50 p.p. marży
3 M WIBOR + 3,90 p.p. marży

*dla kredytów udzielonych od 01.03.2022 R.

Kredytowa linia hipoteczna (minimalna kwota
kredytu 50 000 zł)*:
-do 250 tys. zł
- pow. 250 tys. zł

3 M WIBOR + 3,80 p.p. marży
3 M WIBOR +3,50 p.p. marży

*dla kredytów udzielonych od 01.03.2022 r.

Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych
Agro-Ziemia*

3 M WIBOR + 2,90 p.p. marży

*dla kredytów udzielonych od 01.03.2022 r.

Kredyt mieszkaniowy „Twój dom”*
- wkład własny do 30%
- wkład własny pow. 30%

3 M WIBOR + 2,30 p.p. marży
3 M WIBOR + 2,00 p.p. marży

*dla kredytów udzielonych od 01.04.2022 r.

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
(minimalna kwota kredytu 20.000 zł)
- do 5 lat
- pow. 5 lat do 10 lat

3 M WIBOR + 4,00 p.p. marży
3 M WIBOR + 4,50 p.p. marży

Kredyty ze spłatą w systemie miesięcznym w PLN
Rodzaje kredytów

Oprocentowanie

(kwota kredytu od 500,00 zł do 100.000,00 zł)

Stałe

- z okresem spłaty do 1-go roku

9,00

- z okresem spłaty do 3 lat

10,00

- z okresem spłaty powyżej 3 lat do 8 lat

10,50

Kredyty gotówkowy „SEZAM”
Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Stałe

- z okresem spłaty do 5 lat
( kwota: od 1 tys. zł. do 50 tys. zł)

6,99 %

- z okresem spłaty od 5 lat do 8 lat
(kwota: od 1 tys. zł do 100 tys. zł)

8,99 %

Kredyty gotówkowy „STAR – EKO ”
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Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Zmienne
3 M WIBOR + 3,50 p.p. marży

- z okresem spłaty do 8 lat
( kwota: od 1 tys. zł. do 100 tys. zł)

Kredyty gotówkowy z ubezpieczeniem na życie*
Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Stałe

- z okresem spłaty do 1-go roku

8,50 %

- z okresem spłaty od 1 do 3 lat

9,00 %

- z okresem spłaty od 3 do 8 lat
*( kwota: od 1 tys. zł. do 100 tys. zł)

9,50 %

Kredyty w rachunkach w PLN
Rodzaje kredytów
- w rachunku bieżącym (od 18.07.2022 r)
1) do kwoty 100.000 zł
2) powyżej 100.000 zł
Rodzaje kredytów
- w ror*

Oprocentowanie
Zmienne
9,00%
8,40%
Oprocentowanie
zmienne
WIBOR 12 M+5,36 p.p.marży

*obowiązuje dla umów zawartych od 11.03.2016 r.
Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek
ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych.

Umowy zawarte
do 31.12.2015 r.
Umowy zawarte
od 01.01.2016 r.

Zadłużenie przeterminowane:
Oprocentowanie
4-krotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego
2-krotność wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5
p.p.
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Produkty wycofane z oferty Banku
Lokata progresywna w PLN (lokata z oprocentowaniem stałym)*
1 m-c

2 m-c

3 m-c

4 m-c

5 m-c

6 m-c

7 m-c

8 m-c

9 m-c

10m-c

11 m-c

12 m-c

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

1,00%

1,20%

1,50%

2,00%

4,00%

5,00%

6,00%

*Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach
wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie – 2,016667 % (w skali roku).
Minimalny wkład 5.000,00 zł. Oprocentowanie oraz minimalny wkład obowiązuje dla lokat złożonych od 01.04.2022 r. do 03.05.2022 r.

Lokata progresywna w PLN (lokata z oprocentowaniem stałym)*
1 m-c

2 m-c

3 m-c

4 m-c

5 m-c

6 m-c

7 m-c

8 m-c

9 m-c

10m-c

11 m-c

12 m-c

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

6,00%

7,50%

9,00%

*Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach
wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie – 3,00 % (w skali roku).
Minimalny wkład 5.000,00 zł. Oprocentowanie oraz minimalny wkład obowiązuje dla lokat złożonych od 04.05.2022 r. do 31.05.2022

Lokata progresywna w PLN (lokata z oprocentowaniem stałym)*
1 m-c

2 m-c

3 m-c

4 m-c

5 m-c

6 m-c

7 m-c

8 m-c

9 m-c

10m-c

11 m-c

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

1,00%

3,50%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

12 m-c
10,00%

*Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach
wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie – 4,00 % (w skali roku).
Minimalny wkład 5.000,00 zł. Oprocentowanie oraz minimalny wkład obowiązuje dla lokat złożonych od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r.

Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Zmienne

kredyt obrotowy „hektarowy” do 18 miesięcy *

6,90 %

*dla kredytów udzielonych od 01.07.2022 r. do 17.07.2022 r.

kredyty obrotowe w rachunku kredytowym*:
- do 1 roku do 3 lat

7,90 %

*(obowiązuję od 01.07.2022 r. do 17.07.2022 )

kredyt obrotowy „hektarowy” do 18 miesięcy *

5,90 %

*dla kredytów udzielonych od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.

kredyty obrotowe w rachunku kredytowym*:
- do 1 roku do 3 lat
*dla kredytów udzielonych od 01.04.2022 r. do
30.06.2022

6,90 %
3 M WIBOR + 3,70 p.p. marży

- od 3 do 5 lat
(obowiązuję od 04.05.2022 r. do 30.06.2022)

kredyt obrotowy „hektarowy” *
od 12 do 18 miesięcy

6,00 %

*obowiązuje dla kredytów udzielonych w okresie od
01.09.2020 do 30.10.2020 r.

kredyt obrotowy „hektarowy” do 18 miesięcy *

5,90 %

*dla kredytów udzielonych od 02.11.2020 r. do 31.03.2022

kredyty obrotowe w rachunku kredytowym*:
- do 1 roku do 3 lat
*dla kredytów udzielonych od 02.11.2020 r. do 31.03.2022

Kredyt inwestycyjny dla rolników oraz
przedsiębiorców „Invest-Agro” (minimalna
kwota kredytu 5000 zł) :
- do 3 lat*
- do 5 lat*

6,90 %

WIBOR 3 M + 3,50 p.p. marży, nie mniej niż 5,00%
WIBOR 3 M + 4,00 p.p. marży, nie mniej niż 5,50 %
WIBOR 3 M + 4,50 p.p. marży, nie mniej niż 6,00%
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- powyżej 5 lat*
*obowiązuje dla kredytów udzielonych od 03.04.2018 r. do
30.06.2020 r.

Kredyt inwestycyjny dla rolników oraz
przedsiębiorców „Invest-Agro” (minimalna
kwota kredytu 5000 zł) *:
- do 3 lat
- do 5 lat
- powyżej 5 lat

4,50%
5,00%
5,50%

*obowiązuje dla kredytów udzielonych od 01.07.2020 r. do
30.10.2020 r.

Kredyt inwestycyjny dla rolników oraz
przedsiębiorców „Invest-Agro”(minimalna kwota
kredytu 5000 zł) :
- do 5 lat*
- powyżej 5 lat*

WIBOR 3 M + 5,00 p.p. marży, nie mniej niż 6,50 %*
WIBOR 3 M + 5,50 p.p. marży, nie mniej niż 7,00%*

*obowiązuje dla kredytów udzielonych od 15.04.2015 r. do
02.04.2018 r.

Kredyt inwestycyjny dla rolników oraz
przedsiębiorców „Invest-Agro”(minimalna kwota
kredytu 5000 zł) :
- do 3 lat*
- do 5 lat*
- powyżej 5 lat*
*obowiązuje dla
02.11.2020 do 31.03.2021 r.

kredytów

udzielonych

4,00 %
4,50 %
4,90 %

od

Kredyt inwestycyjny dla rolników oraz
przedsiębiorców „Invest-Agro” (minimalna
kwota kredytu 10.000,00 zł)* :
- do 3 lat
- do 5 lat
- powyżej 5 lat

3 M WIBOR + 3,70 p.p. marży
3 M WIBOR + 4,20 p.p. marży
3 M WIBOR + 4,50 p.p. marży

*dla kredytów udzielonych od 01.04.2021 R. do
28.02.2022 r.

Kredytowa linia hipoteczna (minimalna kwota
kredytu 50 000 zł)*
* obowiązuje dla kredytów udzielonych do 30.06.2020 r.
Kredytowa linia hipoteczna (minimalna kwota
kredytu 50 000 zł)*
* obowiązuje dla kredytów udzielonych od 01.07.2020 r. do

WIBOR 3M+ 4,00 p.p. marży, nie mniej niż 5,5%

5,50%

30.10.2020 r.

Kredytowa linia hipoteczna (minimalna kwota
kredytu 50 000 zł)*:
-do 250 tys. zł
- pow. 250 tys. zł

4,90 %
4,50 %

*dla kredytów udzielonych od 02.11.2020 do 31.03.2021 r.

Kredytowa linia hipoteczna (minimalna kwota
kredytu 50 000 zł)*:
-do 250 tys. zł
- pow. 250 tys. zł

3 M WIBOR + 4,50 p.p. marży
3 M WIBOR + 4,20 p.p. marży

*dla kredytów udzielonych od 01.04.2021 r. do 28.02.2022

Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych
Agro-Ziemia*

WIBOR 1 M+3,00 p.p. marży

*dla kredytów zawartych do 17.04.2020 r.

Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych
Agro-Ziemia*

WIBOR 1 M+3,70 p.p. marży, nie mniej niż
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*dla kredytów zawartych od 20.04.2020 r. do 30.06.2020 r.

4,30%

Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych
Agro-Ziemia*

4,30%

*dla kredytów zawartych od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych
Agro-Ziemia*

4,00%

*dla kredytów zawartych od 01.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych
Agro-Ziemia*

3,50%

*dla kredytów zawartych od 02.11.2020 do 31.03.2021 r.

Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych
Agro-Ziemia*

3 M WIBOR + 3,30 p.p. marży

*dla kredytów udzielonych od 01.04.2021 r. do 28.02.2022

kredyty mieszkaniowe*
- powyżej 5 lat*
*obowiązują
10.03.2016 r.

dla

umów

8,50 %
zawartych

do

dnia

kredyty obrotowe w rachunku kredytowym*:
1) dla rolników:
- powyżej 1 roku do 3 lat
2) dla przedsiębiorców:
- powyżej 1 roku do 3 lat
*(obowiązuje dla kredytów udzielonych do

7,20 %
7,20 %

30.10.2020 r. )

kredyty mieszkaniowe*
- do 5 lat*
- powyżej 5 lat*

WIBOR 12 M + 6,20 p.p. marży
WIBOR 12 M +6,70 p.p. marży

*obowiązuje dla umów zawartych od dnia 11.03.2016 r. do
30.09.2016 r.

Kredyt mieszkaniowy „Twój dom”
(minimalna kwota kredytu 25 000 zł)

3 M WIBOR + 3,90 p.p. marży

*obowiązuje dla umów zawartych do 07.01.2018 r.

Kredyt mieszkaniowy „Twój dom”
(minimalna kwota kredytu 25 000 zł)

3 M WIBOR + 2,90 p.p. marży

*obowiązuje dla umów zawartych od 08.01.2018 do
31.03.2019 r.

Kredyt mieszkaniowy „Twój dom”*
(minimalna kwota kredytu 25 000 zł)

3 M WIBOR + 3,50 p.p. marży
DO ZMIANY!!!

*Dla kredytów udzielonych od 20.04.2020 r. do 30.09.2020 r.

Kredyt mieszkaniowy „Twój dom”*
- kwota kredytu od 25 tys. zł do 150 tys. zł
- kwota kredytu pow. 150 tys. zł
*Dla kredytów udzielonych od 02.10.2020 do 31.03.2021 r.
Kredyt mieszkaniowy „Twój dom”*
- wkład własny do 30%
- wkład własny pow. 30%

3 M WIBOR + 3,50 p.p. marży
3 M WIBOR + 3,00 p.p. marży

3 M WIBOR + 2,90 p.p. marży
3 M WIBOR + 2,50 p.p. marży

*Dla kredytów udzielonych od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

Kredyt mieszkaniowy „Twój dom”*
- wkład własny do 30%
- wkład własny pow. 30%

3 M WIBOR + 2,50 p.p. marży
3 M WIBOR + 2,00 p.p. marży

*Dla kredytów udzielonych od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

Kredyt mieszkaniowy „Twój dom”*
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- wkład własny do 30%
- wkład własny pow. 30%

3 M WIBOR + 2,50 p.p. marży
3 M WIBOR + 2,20 p.p. marży

Dla kredytów udzielonych od 30.09.2021 r. do 31.03.2022

kredyty samochodowe*
- do 2 lat*
- do 5 lat*

WIBOR 12 M + 3,95 p.p. marży
WIBOR 12 M + 4,90p.p. marży

*obowiązuje dla umów
29.05.2020 r. do 01.10.2020 r.

zawartych

od

dnia

Kredyty gotówkowy „SEZAM”
Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Stałe

- z okresem spłaty do 5 lat
( kwota: od 1 tys. zł. do 50 tys. zł)

6,49 %

- z okresem spłaty od 5 lat do 8 lat
(kwota: od 1 tys. zł do 100 tys. zł)

8,49 %

KREDYTY SAMOCHODOWE
kredyty samochodowe*
- do 3 lat*
*obowiązuje dla umów zawartych od dnia 11.03.2016 r. do
28.05.2020 r.

WIBOR 12 M + 6,20 p.p. marży

Kredyty w rachunkach w PLN
Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Zmienne

- w rachunku bieżącym
1) do kwoty 100.000 zł
2) powyżej 100.000 zł

WIBOR 3 M + 5,50 p.p. marży
WIBOR 3 M + 5,00 p.p. marży

*obowiązuje dla kredytów udzielonych do 30.06.2020 r.

Kredyty w rachunkach w PLN(od 01.07.2020 do 31.03.2022)
Rodzaje kredytów
Oprocentowanie
Zmienne
- w rachunku bieżącym
1) do kwoty 100.000 zł
6,20%
2) powyżej 100.000 zł
5,70%
Kredyty w rachunkach w PLN
Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Zmienne

- w rachunku bieżącym (od 01.04.2022 do
18.07.2022 r)
1) do kwoty 100.000 zł
2) powyżej 100.000 zł

8,00%
7,40%

Kredyty ze spłatą w systemie miesięcznym w PLN
Kredyty ze spłatą w systemie miesięcznym w PLN (udzielone od 07.10.2021 do 31.12.2021 r.)
Rodzaje kredytów
(kwota kredytu od 500,00 zł do 100.000,00 zł)

Oprocentowanie
Stałe
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- z okresem spłaty do 1-go roku

7,00

- z okresem spłaty do 3 lat

7,30

- z okresem spłaty powyżej 3 lat do 8 lat

8,00

Kredyty ze spłatą w systemie miesięcznym w PLN (od 01.01.2022 do 31.03.2022)
Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Stałe

(kwota kredytu od 500,00 zł do 100.000,00 zł)

- z okresem spłaty do 1-go roku

8,00

- z okresem spłaty do 3 lat

9,00

Kredyty gotówkowy „SEZAM”
Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Stałe

- z okresem spłaty do 5 lat

3,99 %

( kwota: od 1 tys. zł. do 50 tys. zł)
*(oprocentowanie obowiązuje dla umów zawartych od
01.04.2021 r. do 31.12.2021 r. )

Kredyty gotówkowy „SEZAM”
Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Stałe

- z okresem spłaty do 5 lat
( kwota: od 1 tys. zł. do 50 tys. zł)

4,99 %

*(oprocentowanie obowiązuje dla umów zawartych od
01.01.2022 do 31.03.2022 )

Kredyty gotówkowy z ubezpieczeniem na życie(udzielone od 07.10.2021 do 31.12.2021 r.)
Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Stałe

- z okresem spłaty do 1-go roku

6,50 %

- z okresem spłaty do 2 lat

7,00 %

- z okresem spłaty do 3 lat

7,50 %

*Od 29.05.2020 do 06.10.2021

Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Stałe

(kwota kredytu od 500,00 zł do 100.000,00 zł)

- z okresem spłaty do 1-go roku*

6,60

- z okresem spłaty do 3 lat*

6,90

- z okresem spłaty powyżej 3 lat do 8 lat *

7,20

Rodzaje kredytów

Kredyty ze spłatą w systemie miesięcznym w PLN
Oprocentowanie
Stałe

- z okresem spłaty do 1-go roku
- z okresem spłaty do 3 lat
- z okresem spłaty powyżej 3 lat

8,50 %*
8,70 %*
8,90 %*

Oprocentowanie
Stałe
7,50 %**
7,70 %**
7,90 %**
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*dla kredytów zawartych do 17.04.2020 r.,
** dla kredytów zawartych od 20.04.2020 r.

Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Stałe

- z okresem spłaty do 3 lat*
*(obowiązuje od 06.11.2019 r. do 31.12.2019 r.)
- z okresem spłaty powyżej 3 lat*
*(obowiązuje od 06.11.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Rodzaje kredytów
- z okresem spłaty powyżej 3 lat*

7,60 %
7,60 %

Oprocentowanie
Stałe
7,90%

*(oprocentowanie obowiązuje dla umów zawartych w
terminie od 23.06.2017r. do 31.08.2017r.)

Kredyty gotówkowy z ubezpieczeniem na życie
*OD 29.05.2021 DO 06.10.2021

Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Stałe

- z okresem spłaty do 1-go roku*

6,00 %

- z okresem spłaty do 2 lat*

6,50 %

- z okresem spłaty do 3 lat*

7,00 %

Kredyty gotówkowy z ubezpieczeniem na życie
Rodzaje kredytów
Oprocentowanie
Stałe
- z okresem spłaty do 2 lat
7,50 %*
- z okresem spłaty do 3 lat
8,00 %*
*dla umów zawartych do dnia 20.03.2020 r. DO 28.05.2020

Kredyty gotówkowy „SEZAM”
Rodzaje kredytów
- z okresem spłaty do 3 lat

Oprocentowanie
Stałe
4,99 %

*(oprocentowanie obowiązuje dla umów zawartych
od 08.11.2017r do 31.03.2021)

Kredyty gotówkowy z ubezpieczeniem na życie
(od 01.01.2022 do 31.03.2022 )

Rodzaje kredytów

Oprocentowanie
Stałe

- z okresem spłaty do 1-go roku

7,50 %

- z okresem spłaty do 2 lat

8,00 %

- z okresem spłaty do 3 lat

8,50 %

Kredyty ze spłatą w systemie miesięcznym w PLN
Rodzaje kredytów
Oprocentowanie
Stałe
- z okresem spłaty do 3 lat*
7,50 %
*(obowiązuje od 24.06.2019 r. do 31.08.2019 r.)

- z okresem spłaty powyżej 3 lat*

7,50 %

*(obowiązuje od 24.06.2019 r. do 31.08.2019r.)
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Kredyty gotówkowy z ubezpieczeniem na życie
Oprocentowanie
Stałe
- z okresem spłaty do 3 lat*
6,70 %
Rodzaje kredytów

*(obowiązuje od 24.06.2019 r. do 31.08.2019 r.)

Kredyty gotówkowy z ubezpieczeniem na życie
Rodzaje kredytów
Oprocentowanie
Stałe
- z okresem spłaty do 2 lat*
6,80 %
*(obowiązuje od 06.11.2019 r. do 31.12.2019 r.)

- z okresem spłaty do 3 lat*

6,80 %

*(obowiązuje od 06.11.2019 r. do 31.12.2019 r.)
Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek
ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych
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