
Załącznik do uchwały 37/BS/2020 Zarzadu z dnia 29-05-2020 roku  
obowiązuje od 04-06-2020r. 

 
 
 
 
 
 
 

TABELA  OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW  
BANKOWYCH 

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  2020  
 
 
 
 
 
 
 



Spis treści: 

I. Rachunki   
Tab. 1 rachunki podmioty prowadzące działalność gospodarczą ………………………………………………….3 

Tab.2 rachunki podmioty prowadzące działalność rolnicza ………………………………………………………….3 

II . LOKATY  

TAB. 3 Lokaty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą PzStandard……………………………………..…. 4 

Tab. 4 Lokaty osób prowadzących działalność rolniczą  RiStandard……………………………………………….. 4  

Tab. 5 Lokaty progresywne dla osób prowadzących działalność rolniczą  …………..………………………..   4 

II. Kredyty  

Tab. 6 Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  ............................................................. 5 

TAB. 7 Kredyty  dla rolników indywidualnych …………………………………………………………………………………………….. 5 

TAB. 8 Kredyty dla jednostek budżetowych ..................................................................................................... 6 

Tab. 9 Oprocentowanie karne …………………………………………………………………………………………… 6 

Tab. 10 Kredyty preferencyjne ……………………………………………………………………………………………7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tab. 1 Rachunki podmioty prowadzące działalność gospodarczą : spółki , spółdzielnie , 
przedsiębiorcy indywidualni, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych  
 
Lp. Rodzaj rachunku  Stawka oprocentowania* 

Zmienne  

1.  Rachunek bieżący   0.00%  

   2. Rachunek pomocniczy  0.00%  

 
*oprocentowanie liczone w stosunku rocznym  

 

 

Tab. 2 Rachunki podmioty prowadzące działalność rolniczą   
 
Lp. Rodzaj rachunku  Stawka oprocentowania* 

Zmienne  

1.  Rachunek bieżący   0.00%  

   2. Rachunek pomocniczy  0.00%  
 
*oprocentowanie liczone w stosunku rocznym  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

    Tab. 3 Lokaty PzStandard    
 

                                                                                

Lp. Rodzaj lokaty  Wysokość oprocentowanie* 

Zmienne 

Kwota do 5 000.00 zł. Kwota pow. 5 000.00 zł. 

1 1 miesięczna  0.01 % 0.31 % 

2 2 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

3 3 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

4 4 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

5 6 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

6 9 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

7 12 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

8 24 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

9 36 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

10 60 miesięczna  0.01 % 0.31 % 

              

              
*Kapitalizacja następuje po upływie okresu zadeklarowanego , oprocentowanie liczone w stosunku rocznym , lokaty odnawialne  

 

   Tab. 4 Lokaty RiStandard   Oprocentowanie obowiązuje od dnia 09-06-2020 roku  

 

Lp. Rodzaj lokaty  Wysokość oprocentowanie* 

Zmienne 

Kwota do 5 000.00 zł. Kwota pow. 5 000.00 zł. 

1 1 miesięczna  0.01 % 0.31 % 

2 2 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

3 3 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

4 4 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

5 6 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

6 9 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

7 12 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

8 24 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

9 36 miesięczna 0.01 % 0.31 % 

10 60 miesięczna  0.01 % 0.31 % 

              

              
*Kapitalizacja następuje po upływie okresu zadeklarowanego , oprocentowanie liczone w stosunku rocznym , lokaty odnawialne  

 
 
 
 
Tab. 5 Lokaty progresywne dla rolników indywidualnych – otwarta do 20-01-2013 r.  

 

        Lokaty wycofane z oferty  
 
 



 
Tab. 6A Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą : spółki , spółdzielnie , 
przedsiębiorcy indywidualni, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 
– udzielane do 31-12-2017 roku  
 

 
 Rodzaj Kredytu  Oprocentowanie wg stawek 

bankowych 1) 
Oprocentowanie wg stawek 
WIBOR 2) 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  Od 10%   
 

WIBOR1M/3M3) + marża2)  
2 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym   

2.1 Kredyt na okres do 1 roku  Od 9.9% 

2.2 Kredyt na okres powyżej 1 roku  Od 10% 

3 Kredyt płatniczy  Od 9% 

4 Pożyczka  Od 10% 

5 Kredyty inwestycyjne Od 10% 

6 Kredyty na finansowanie nieruchomości 4)5) 
Od 8 %  

7 Kredytowa linia hipoteczna 4)5) Od 8% 

8 Kredyt pomostowy 4)5) Od 8 % 

9 Kredyt termo modernizacyjny4)5) Od 7.5%  

 
         1)oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej ustalanej decyzja Zarządu Banku , oprocentowanie liczone w stosunku rocznym  

2)marża uzależniona jest od udziału środków własnych , stosunku kredytu do wartości nieruchomości , kwoty kredytu oraz sytuacji 
finansowej kredytobiorcy  

3)Stawka WIBOR 3M - obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, 
ustalana na okresy lub 3 miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym lub 1 miesięczne  

Stawka WIBOR 1M - obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, 
ustalana na okresy 1 miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym  

4) dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie w przypadku nie przedstawienia zabezpieczenia przejściowego oprocentowanie 
podwyższa się o 1 % do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku  

5) dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem oprocentowanie kredytu zostaje podwyższone o 1 %   

W przypadku gdy oprocentowanie przewyższa odsetki maksymalne w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych 
klient płaci odsetki maksymalne   

 

 
Tab. 6B Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą : spółki , spółdzielnie , 
przedsiębiorcy indywidualni, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 
– udzielane od 01-01-2018 roku  
 

 
 Rodzaj Kredytu  Oprocentowanie wg stawek 

bankowych 1) 
Oprocentowanie wg stawek 
WIBOR 2) 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  Od 6.5%   
 

WIBOR1M/3M3) + marża2)  
2 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym   

2.1 Kredyt na okres do 1 roku  Od 6% 

2.2 Kredyt na okres powyżej 1 roku  Od 7% 

3 Kredyt płatniczy  Od 6,5% 

4 Pożyczka  Od 8% 

5 Kredyty inwestycyjne Od 6.5% 

6 Kredyty na finansowanie nieruchomości 4)5) 
Od 6 %  

7 Kredytowa linia hipoteczna 4)5) Od 6.5% 

8 Kredyt pomostowy 4)5) Od 6 % 

9 Kredyt termo modernizacyjny4)5) Od 6%  

 
         1)oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej ustalanej decyzja Zarządu Banku , oprocentowanie liczone w stosunku rocznym  

2)marża uzależniona jest od udziału środków własnych , stosunku kredytu do wartości nieruchomości , kwoty kredytu oraz sytuacji 
finansowej kredytobiorcy  

3)Stawka WIBOR 3M - obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, 
ustalana na okresy lub 3 miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym lub 1 miesięczne  



Stawka WIBOR 1M - obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, 
ustalana na okresy 1 miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym  

4) dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie w przypadku nie przedstawienia zabezpieczenia przejściowego oprocentowanie 
podwyższa się o 1 % do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku  

5) dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80 % wartości nieruchomości będącej 

zabezpieczeniem oprocentowanie kredytu zostaje podwyższone o 1 %   

 
 

Tab. 7A Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą  - kredyty udzielone do 31-12-
2017 roku  
 

 
 Rodzaj Kredytu  Oprocentowanie wg stawek 

bankowych 1) 
Oprocentowanie wg stawek 
WIBOR 2) 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  Od 10% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2.1 Kredyt na okres do 1 roku  Od 10% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2.2 Kredyt na okres powyżej 1 roku  Od 10% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 Pożyczka  Od 10%  
WIBOR1M/3M3) + marża2) 5 Kredyty inwestycyjne  

5.1 Okres kredytowania do 1 roku  Od 10% 

5.2 Okres kredytowania ponad 1 rok  Od 10% 

6 Kredyty na finansowanie nieruchomości 4)5) 
Od 10% 

7 Kredytowa linia hipoteczna 4)5) Od 10% 

8 Kredyt pomostowy 4)5) Od 9 %  

9 Kredyt pod dopłaty Od 0.5% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
         1)oprocentowanie wg zmiennej lub stałej stopy procentowej ustalanej decyzja Zarządu Banku , oprocentowanie liczone w stosunku rocznym  

2)marża uzależniona jest od udziału środków własnych , stosunku kredytu do wartości nieruchomości , kwoty kredytu oraz sytuacji 
finansowej kredytobiorcy  

3)Stawka WIBOR 3M - obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, 
ustalana na okresy lub 3 miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym lub 1 miesięczne  

Stawka WIBOR 1M - obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, 
ustalana na okresy 1 miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym  

4) dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie w przypadku nie przedstawienia zabezpieczenia przejściowego oprocentowanie 
podwyższa się o 1 % do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku  

5) dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem oprocentowanie kredytu zostaje podwyższone o 1 %   

W przypadku gdy oprocentowanie przewyższa odsetki maksymalne w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych 
klient płaci odsetki maksymalne   

 

 

 

Tab. 7B Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą  - kredyty udzielane od 01-01-
2018 roku  
 

 
 Rodzaj Kredytu  Oprocentowanie wg stawek 

bankowych 1) 
Oprocentowanie wg stawek 
WIBOR 2) 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  Od 7% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2.1 Kredyt na okres do 1 roku  Od 7% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2.2 Kredyt na okres powyżej 1 roku  Od 7,5% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3 Pożyczka  Od 8%  
WIBOR1M/3M3) + marża2) 5 Kredyty inwestycyjne  

5.1 Okres kredytowania do 1 roku  Od 7% 

5.2 Okres kredytowania ponad 1 rok  Od 7.5% 

6 Kredyty na finansowanie nieruchomości 4)5) 
Od 6,5% 

7 Kredytowa linia hipoteczna 4)5) Od 7% 

8 Kredyt pomostowy 4)5) Od 6 %  



9 Kredyt pod dopłaty Od 0.5% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
         1)oprocentowanie wg zmiennej lub stałej stopy procentowej ustalanej decyzja Zarządu Banku , oprocentowanie liczone w stosunku rocznym  

2)marża uzależniona jest od udziału środków własnych , stosunku kredytu do wartości nieruchomości , kwoty kredytu oraz sytuacji 
finansowej kredytobiorcy  

3)Stawka WIBOR 3M - obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, 
ustalana na okresy 3 miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym lub 1 miesięczne  

Stawka WIBOR 1M - obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, 
ustalana na okresy 1 miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym  

4) dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie w przypadku nie przedstawienia zabezpieczenia przejściowego oprocentowanie 
podwyższa się o 1 % do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku  

5) dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem oprocentowanie kredytu zostaje podwyższone o 1 %   

 
 
 
 

Tab. 8 Kredyty dla jednostek budżetowych  
 
Lp. Rodzaj Kredytu  Wysokość oprocentowania * 

1. Kredyty na pokrycie 
występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu  
budżetowego  

 
 
 
WIBOR1M/3M + marża Banku ustalana 
indywidualnie   2. Finansowania planowanego 

deficytu budżetowego  

3. Spłatę wcześniejszych 
zobowiązań z tytułu emisji 
papierów wartościowych oraz 
udzielonych kredytów i pożyczek 

   
*nie dotyczy kredytów udzielanych w ramach przetargów  
 

Tab. 9 zadłużenie przeterminowane  
  
 
Lp.  Rodzaj kredytu  Wysokość oprocentowania  
Dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe = sumie stopy 

referencyjnej NBP + 5.5%) 
11,2 % w stosunku 

rocznym  
 
 
*w kwocie nie przekraczającej odsetek maksymalnych dla zaległości  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 10 Kredyty preferencyjne udzielane od 01-09-2015 roku  
 
Stawka  WIBOR 3M + stała marża Banku 2.5% * 

Zasady ustalania stawki WIBOR 3M  Wysokość stawki WIBOR 3 M ustalana jest na ostatni dzień 
roboczy drugiego miesiąca poprzedzającego kwartał i 
zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Zmiana 
oprocentowania kredytu następować będzie w okresach 
kwartalnych (kalendarzowych), w zależności od zmiany 
stawki WIBOR 3 M, pierwszego dnia każdego kwartału 



kalendarzowego. Opublikowana stawka obowiązuje od 
pierwszego dnia kwartału do ostatniego dnia kwartału 
(kalendarzowego). 

 

 
 Podział oprocentowania na cześć płaconą przez kredytobiorcę oraz ARiMR zależy od rodzaju kredytu  


