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I.

Rachunki oszczędnościowe i terminowe lokaty oszczędnościowe osób fizycznych
w PLN:

Lp.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) w tym „ROR
JUNIOR” i konto Student
Rachunki oszczędnościowe

0,00 %

0,00 %

2.2

Rachunki oszczędnościowe
(nie potwierdzone książeczką oszczędnościową)
Rachunki oszczędnościowe SKO

2.3

Rachunki oszczędnościowe PKZP

0,00 %

2.4

Rachunki oszczędnościowe Rady Rodziców

0,00 %

3.

Rachunek systematycznego oszczędzania przez okresy 3 letnie

0,01%

4.

Terminowe lokaty oszczędnościowe:

4.1

Lokaty krótkoterminowe NIEODNAWIALNE o stałej stopie %
na okres od 2 do 29 dni
1 miesięczne
1 miesięczne ( stała stopa %)
2 miesięczne
3 miesięczne
3 miesięczne ( stała stopa %)
3 miesięczna „ATRAKCJA III” (stała stopa %)
4 miesięczne
5 miesięczne
6 miesięczne
6 miesięczne ( stała stopa %)
9 miesięczne
12 miesięczne
24 miesięczne
36 miesięczne
Rachunek lokaty terminowej 6 miesięcznej „DOPŁATA”

1.
2.
2.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
II.

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,05%
0,03%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,05%
0,10%
0,10%
0,10%
0,05%

Lokaty eBankNet – terminowe lokaty internetowe osób fizycznych w PLN –
oprocentowanie zmienne

Lp.
1.
2.
3.
4.

0,00 %

Rodzaj rachunku
1 miesięczne
3 miesięczne
6 miesięczne
12 miesięczne

Oprocentowanie
0,02%
0,06%
0,07%
0,12%
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III.

Lp.

Lokaty terminowe standard podmiotów instytucjonalnych w PLN:

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

1.

Lokaty typu o/n overnight

0,2 x WIBID na
okres ON
0,01%

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lokaty krótkoterminowe NIEODNAWIALNE o stałej stopie %
na okres od 2 do 29 dni
1 miesięczne
1 miesięczne ( stała stopa %)
2 miesięczne
3 miesięczne
3 miesięczne ( stała stopa %)
4 miesięczne
5 miesięczne
6 miesięczne
6 miesięczne ( stała stopa %)
9 miesięczne
12 miesięczne
24 miesięczne
36 miesięczne

IV.

Środki na rachunkach rozliczeniowych podmiotów instytucjonalnych w PLN :

0,01%
0,01%
0,01%
0,05%
0,03%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,05%
0,10%
0,10%
0,10%

1. Środki na rachunkach rozliczeniowych podmiotów instytucjonalnych oprocentowane są
w wysokości 0,00 % /z możliwością negocjacji/.*

V.

Lp.

Środki na rachunkach oszczędnościowych, terminowych lokatach
oszczędnościowych osób fizycznych oraz na rachunkach rozliczeniowych i
lokatach terminowych podmiotów instytucjonalnych w walucie wymienialnej –
oprocentowanie zmienne

Rodzaj Rachunku

1.
Rachunek oszczędnościowy
2.
Terminowe lokaty:
2.1 3 miesiące
2.2 6 miesięcy
2.3 12 miesięcy
3.
Rachunek rozliczeniowy

Oprocentowanie
USD
EUR
0,00 %

0,00 %

0,05 %
0,10 %
0,15 %
0,00 %

0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
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VI.

Lp.

Kredyty w PLN
Oprocentowanie w stosunku
rocznym

Rodzaj kredytu
Kredyty dla osób fizycznych

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Kredyty w ROR
7,20 %
Kredyty hipoteczne mieszkaniowe udzielane od
WIBOR 3M z ostatniego dnia
01.07.2021r.
roboczego grudnia + 2,5 p.p.
Kredyty hipoteczne uniwersalne udzielane od
WIBOR 3M z ostatniego dnia
01.04.2015r.
roboczego grudnia + 6,0 p.p.
Kredyty konsumenckie remontowe udzielane od
WIBOR 3M z ostatniego dnia
01.07.2020r.
roboczego grudnia + 4,0 p.p.
Kredyty gotówkowe, konsumenckie (stała stopa
procentowa) udzielane od dnia 10.04.2020 r. z
7,20 %
terminem spłaty do 2 lat
Kredyty gotówkowe, konsumenckie udzielane od
dnia 01.01.2015 r. z terminem spłaty:
7,20 %
- powyżej 2 lat do 8 lat
Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą
Kredyty obrotowe dla podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą:
- w rachunku bieżącym
- w rachunku kredytowym
- kredyt pod zwrot vat
Kredyty obrotowe dla rolników :
- w rachunku bieżącym
- w rachunku kredytowym
- kredyt pod zwrot vat
Kredyty inwestycyjne :
- dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą
- dla rolników
Kredyty płatnicze
Kredyt obrotowy dla rolników na zakup środków do
produkcji rolnej „Sezon” udzielone od dnia
15.04.2020 r.
Kredyt technologiczny

7,2 %
7,2 %
7,2 %
7,2 %
6,9 %
7,2 %
7,2 %
6,9 %
7,2 %
5,50 %
WIBOR 1M + 3,5 p.proc.marży

Kredyty dla jednostek budżetowych
1.

2.

Kredyty obrotowe :
- w rachunku bieżącym
- w rachunku kredytowym
Kredyty inwestycyjne

5,00 %
4,50 %
4,50 %
Kredyty przeterminowane

1.

Udzielone do 29.02.2016 r.

2.

Udzielone od 01.03.2016 r.

4 x wysokość stopy
lombardowej NBP
2 x odsetki za opóźnienie
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Karty kredytowe VISA Credit
1.

Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz
przelewy z karty:

4 x wysokość stopy
lombardowej NBP - 0,5p.p.

- do dnia 07.08.2021r.
- od 08.08.2021r.
2.

3.

2 x odsetki ustawowe

Plan ratalny w karcie kredytowej:
- do 07.08.2021r.

4 x wysokość stopy
lombardowej NBP - 1 p.p.

- od 08.08.2021r.
Oprocentowanie przeterminowane
- karty wydane do 29.02.2016 r.
- karty wydane od 01.03.2016 r.

2 x odsetki ustawowe -0,5 p.p
4 x stopa lombardowa NBP
2 x odsetki za opóźnienie
Ugody

1.

VII.

Umowy ugód zawarte od 09.04.2020 r.

7,2 %

Produkty wycofane z oferty

A. Rachunki oszczędnościowe i terminowe lokaty oszczędnościowe osób fizycznych w
PLN:

Lp.
1

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie a’vista
potwierdzone książeczką oszczędnościową (zakładane do

0,00 %

31.12.2016r.)

2.

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych (do wygaśnięcia )

0,01%

3.

Lokata terminowa 6 miesięczna „PROMOCJA”,
„PROMOCJA 2”, PROMOCJA 3” (stała stopa%) – do wygaśnięcia

0,04%

B. Kredyty w PLN

Lp.

2.
3.
4.
5.

Rodzaj kredytu
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na budownictwo mieszkaniowe udzielone
do 18.12.2011r.
Kredyty hipoteczne mieszkaniowe udzielone do
31.12.2014r.
Kredyty hipoteczne mieszkaniowe udzielone od
01.01.2015r. do 31.03.2015r.
Kredyty hipoteczne mieszkaniowe udzielane od
01.04.2015r. do 09.04.2017r.

Oprocentowanie w stosunku
rocznym

4,90 %
4,90 %
WIBOR 3M z ostatniego dnia
roboczego grudnia + 3,5 p.p.
WIBOR 3M z ostatniego dnia
roboczego grudnia + 1,5 p.p.
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6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
15.

16.

1.

2.
1.

Kredyty hipoteczne mieszkaniowe udzielane od
WIBOR 3M z ostatniego dnia
10.04.2017r. do 30.06.2020r.
roboczego grudnia + 2,5 p.p.
Kredyty hipoteczne mieszkaniowe udzielane od
WIBOR 3M z ostatniego dnia
01.07.2020r. do 30.06.2021r.
roboczego grudnia + 3,5 p.p.
Kredyty hipoteczne uniwersalne udzielone do
7,20 %
31.12.2014r.
Kredyty hipoteczne uniwersalne udzielone od
WIBOR 3M z ostatniego dnia
01.01.2015r. do 31.03.2015r.
roboczego grudnia + 7,7 p.p.
Kredyty konsumenckie remontowe udzielone od
WIBOR 3M z ostatniego dnia
01.01.2015r.do 31.03.2015r.
roboczego grudnia + 5,0 p.p.
Kredyty konsumenckie remontowe udzielane od
WIBOR 3M z ostatniego dnia
01.04.2015r. do 09.04.2017r.
roboczego grudnia + 2,0 p.p.
Kredyty konsumenckie remontowe udzielane od
WIBOR 3M z ostatniego dnia
10.04.2017r. do 30.06.2020r.
roboczego grudnia + 3,0 p.p.
Kredyty gotówkowe, konsumenckie udzielone do
31.12.2014r. z terminem spłaty:
- powyżej 2 lat do 8 lat
7,20 %
Kredyty gotówkowe, konsumenckie (stała stopa
procentowa) udzielane od dnia 06. 03.2015 r. do dnia
7,20 %
09.04.2020r.. z terminem spłaty do 2 lat
Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą
Kredyt obrotowy dla rolników na zakup środków do
3,2 stopy redyskonta weksli
produkcji rolnej „Sezon” udzielone do dnia
NBP
29.03.2020 r.
Kredyt obrotowy dla rolników na zakup środków do
5,3 stopy redyskonta weksli
produkcji rolnej „Sezon” udzielone od dnia
NBP
30.03.2020 r. do dnia 14.04.2020r.
Kredyty pomostowe związany z SPO – rolnym
7,2 %
Ugody
Umowy ugód zawarte do 08.04.2020 r.
4x stopa lombardowa – 1 p.p.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE
A. DEPOZYTY
W przypadku likwidacji terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych przed
upływem zadeklarowanego okresu od kapitału i odsetek nalicza się odsetki w wysokości
½ stopy procentowej dla Rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie
a’vista potwierdzonych książeczką oszczędnościową.
2. W przypadku likwidacji lokat terminowych podmiotów instytucjonalnych – od kapitału i
odsetek nalicza się odsetki w wysokości ½ stopy procentowej obowiązującej w Banku
dla środków zgromadzonych na rachunkach rozliczeniowych.
3. Zasady kapitalizacji odsetek od rachunków oszczędnościowych i terminowych lokat
oszczędnościowych są następujące:
a. na koniec roku kalendarzowego kapitalizuje się odsetki od Rachunków
oszczędnościowych, Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (ROR),
wkładów na książeczkach mieszkaniowych, Rachunków systematycznego
oszczędzania przez okresy 3 letnie w złotych, rachunkach rozliczeniowych jeśli
umowa o prowadzeniu rachunku przewiduje oprocentowanie środków;
b. terminowe lokaty oszczędnościowe – odsetki kapitalizuje się po upływie okresu
umownego i na koniec roku kalendarzowego za wyjątkiem: rachunku lokaty
1.
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terminowej 6 miesięcznej ”DOPŁATA” w złotych, terminowej lokaty
oszczędnościowej „ATRAKCJA III”, terminowych lokat: „PROMOCJA”,
„PROMOCJA 2”, „PROMOCJA 3”,i innych terminowych lokat oszczędnościowych o
stałej stopie procentowej, od których odsetki kapitalizują się tylko po upływie okresu
umownego.
Odsetki należy doliczyć i do księgować klientom oraz obciążyć koszty działalności Banku.
*Dotychczas prowadzone rachunki klasyfikowane poprzednio jako „ nieoprocentowane” lub indywidualnie
wynegocjowane prowadzone są na zasadach określonych w zawartych umowach.

B. KREDYTY
1. Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą oraz jednostek
budżetowych mogą być oprocentowane według stawki WIBOR powiększonej
o wynegocjowaną marżę Banku.
2. Oprocentowanie kredytów okolicznościowych ustalane jest każdorazowo przez Zarząd
Banku stosowną uchwałą.
3. Oprocentowanie kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR
ustalane jest w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu ARiMR.
4. Upoważnia się członków Zarządu Banku do negocjowania i ustalania indywidualnych
stawek oprocentowania kredytów i ugód dla klientów Banku .
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