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OPROCENTOWANIE KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PAJĘCZNIE  

UDZIELONYCH OD DNIA 01.01.2023 R.* 

Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym 

KREDYTY OPROCENTOWANIE 

I.  KREDYTY ROLNICZE 

1. Kredyty obrotowe WIBOR 3M + marża 5,70 p.p.  

2. 
Kredyty inwestycyjne i na zakup środków do produkcji 

rolnej (udokumentowane) 
WIBOR 3M + marża 4,70 p.p. 

3. Kredyty w rachunku bieżącym WIBOR 3M + marża 4,90 p.p. 

4. Kredyty zabezpieczone hipoteką WIBOR 3M +marża 4,25 p.p. 

II. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

1. Kredyty w rachunku bieżącym  WIBOR 3M + marża od 4,20 p.p. do 5,99 p.p. 

2. Kredyty zabezpieczone hipoteką WIBOR 3M + marża od 3,90 p.p. do 5,69 p.p. 

3. Kredyty obrotowe WIBOR 3M + marża od 4,68 p.p. do 6,69 p.p. 

4. Kredyty inwestycyjne WIBOR 3M + marża 4,90 p.p. 

III. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

1. Kredyty konsumpcyjne 7,20 % 

2. 

Kredyty promocyjne: 

- do 3 lat 

- powyżej 3 lat: 

a)ze zmienną stopą procentową 

b) z okresowo stałą stopą procentową zabezpieczone 

hipoteką 

 

6,89 % 

 

6,39 % 

5,89 % 

 

3. 

Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką: 

- do 3 lat 

- powyżej 3 lat: 

a)ze zmienną stopą procentową 

b) z okresowo stałą stopą procentową 

 

WIBOR 3M + marża 4,90 p.p. 

 

WIBOR 3M + marża 3,90 p.p. 

10,92 % 

4. 

Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym  

(automatycznie przedłużone, oprocentowane według 

stopy obowiązującej w dniu przedłużenia) 
7,20 % 

5. 

Kredyty mieszkaniowe  zabezpieczone hipoteką 

- do kwoty 100.000,00 zł  

- powyżej kwoty 100.000,00 zł 

- kredyty z okresowo stałą stopą procentową 

 

WIBOR 3M + marża 3,60 p.p. 

WIBOR 3M + marża 2,10 p.p. 

9,12 % 

6. Kredyt EKO+ 6,42 % 

IV. POZOSTAŁE KREDYTY 

Kredyty dla jednostek budżetowych negocjowane 
WIBOR 1M lub 3M + marża  

od 2,50 p.p. do 4,50 p.p. 

V. KREDYTY PRZETERMINOWANE 

Kredyty przeterminowane 
dwukrotność odsetek ustawowych  

za opóźnienie 

*Maksymalna wysokość oprocentowania kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek 

ustawowych [(stopa referencyjna NBP + 3,5 p.p.) x 2]. Jeżeli wysokość oprocentowania zgodnie z umową kredytową, 

przekracza wysokość aktualnego maksymalnego oprocentowania, Bank naliczy odsetki w wysokości równej dwukrotności 

odsetek ustawowych. 


