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TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRZEGU 

 I OPROCENTOWANIE KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

Lp. RODZAJ KREDYTU OPROCENTOWANIE RODZAJ 
OPROCENTOWANIA 

1. Kredyty konsumenckie Bezpieczna 
Gotówka5 udzielane od dnia 
11.03.2015r. 
 
do 1 roku 
 

 
 
 
 

WIBOR 3M +marża 6,92 p.p.  
 

 
 
 
 

zmienne 
 

powyżej roku WIBOR 3M + marża 6,92 p.p. 
 

zmienne 
 

Twoja Chwila do 8 lat 
 

WIBOR 3M + marża 5,93 p.p. 
 

zmienne 
 

świąteczne, świąteczno-noworoczne, 
szkolne, wakacyjne 

6,99% stałe 
 

 

okolicznościowe 
 

7,20% 
 

stałe 
 

wygodny kredyt gotówkowy WIBOR 3M + marża 4,63 p.p. zmienne 
 

w rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowym 

12,00% 
 

stałe 

2. Kredyt Uniwersalny Hipoteczny4/5 

 
WIBOR 3M + marża 6,92 p.p.  

 
zmienne 

 

2A. Kredyt Uniwersalny Hipoteczny o 
okresowo-stałym oprocentowaniu4/5 

ustalane indywidualnie okresowo-stałe 

3. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom4/5 

 
WIBOR 3M + marża 2,09 p.p. 

 
zmienne 

 

3A. Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom o 
okresowo-stałym oprocentowaniu4/5 

 

ustalane indywidualnie okresowo-stałe 

4. Kredyt konsolidacyjny4/5 WIBOR 3M + marża 6,42 p.p. 
 

zmienne 

4A. Kredyt konsolidacyjny o okresowo-
stałym oprocentowaniu4/5 

 

ustalane indywidualnie okresowo-stałe 

5. Kredyt samochodowy WIBOR 3M + marża 6,92 p.p.  
 

zmienne 

6. Kredyt gotówkowy na zakup instalacji 
fotowoltaicznych 
 

WIBOR 3M + marża 4,41 p.p. zmienne 

7. Kredyt Ekologiczny5/6/7 WIBOR 3M + marża 3,00 p.p. zmienne 
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II OPROCENTOWANIE KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ 
ROLNICZĄ 

Lp. RODZAJ KREDYTU OPROCENTOWANIE RODZAJ 
OPROCENTOWANIA 

1. Kredyty w rachunku bieżącym do 3 lat 
1/1A/2/3 

 

WIBOR 3M + marża 4,40 p.p. zmienne 

2. Kredyty w rachunku bieżącym 
„MIKRO” udzielane od 
01.05.2018r.1/1A/2/3 

WIBOR 3M + marża 4,40 p.p. zmienne 

3. Kredyty obrotowe rolnicze1/1A/3 WIBOR 3M + marża 4,60 p.p. zmienne 

4. Kredyty na cele rolnicze1/1A/3 WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. zmienne 

5. Kredyty rewolwingowe1/2/3/8  
WIBOR 3M + marża 6,92 p.p. 

 
zmienne 

6. Kredyty pomostowe WIBOR 3M + marża 4,80 p.p. zmienne 

7. 
 

Kredyty inwestycyjne 1/1A/2/3/8 

 
na zakup gruntów rolnych 

 
 

WIBOR 3M + marża 2,50 p.p. 
 

 
 

zmienne 

na zakup nowego sprzętu rolniczego WIBOR 3M + marża 2,60 p.p. zmienne 

na pozostałe cele  
           do  3 lat 

 
WIBOR 3M + marża 4,10 p.p. 

zmienne 

          powyżej 3 do 5 lat WIBOR 3M + marża 4,20 p.p. zmienne 

          powyżej 5 do 15 lat WIBOR 3M + marża 4,30 p.p.  
 

zmienne 

8. Kredyty preferencyjne z dopłatami 
ARIMR do oprocentowania  
 
na wznowienie produkcji w 
gospodarstwach rolnych I działach 
specjalnych produkcji rolnej 

 
 
 

wg odrębnych zasad udzielania  
kredytów z dopłatą ARMIR 

 

 
 
 

wg odrębnych zasad 
udzielania kredytów z 

dopłatą ARMIR 

inwestycyjne 
 

wg odrębnych zasad udzielania  
kredytów z dopłatą ARMIR 

wg odrębnych zasad 
udzielania  

kredytów z dopłatą 
ARMIR 

9. Kredyty szybka inwestycja1/1A/2/3/8 WIBOR 3M + marża 4,43 p.p. zmienne 

 

KREDYTY NA DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ 

Lp. RODZAJ KREDYTU  OPROCENTOWANIE RODZAJ 
OPROCENTOWANIA 

1. Kredyty w rachunku bieżącym do 1 
roku 1/1A/2 

WIBOR 3M + marża 4,80 p.p. zmienne 

2. Kredyty obrotowe1/1A/2 

do 1 roku 
 
 

WIBOR 3M + marża 5,00 p.p. 

 
zmienne 

powyżej roku do 3 lat WIBOR 3M + marża 5,10 p.p. zmienne 

3. Kredyty inwestycyjne1/1A/2 

do 2 lat 
WIBOR 3M + marża 4,50 p.p. 

 
zmienne 

powyżej 2 do 4 lat WIBOR 3 M+ marża 4,70 p.p. 
 

zmienne 

powyżej 4 do 15 lat WIBOR 3 M+ marża 5,00 p.p. zmienne 
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KREDYTY POZOSTAŁE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLCZNICZĄ 

Lp. RODZAJ KREDYTU OPROCENTOWANIE RODZAJ 
OPROCENTOWANIA 

1. Kredytowa linia hipoteczna1/1A/2/3 

 
do 5 lat 
 

 
 

WIBOR 3 M+ marża 3,60 p.p. 
 

 
 

zmienne 

powyżej 5 do 10 lat 
 

WIBOR 3 M+ marża 3,90 p.p. 
 

zmienne 

powyżej 10 do 15 lat 
 

WIBOR 3 M+ marża 4,10 p.p. zmienne 

 

III OPROCENTOWANIE POZOSTAŁYCH KREDYTÓW 

Lp. RODZAJ KREDYTU OPROCENTOWANIE RODZAJ 
OPROCENTOWANIA 

1. Kredyty inwestycyjne Wspólny Remont 
dla Wspólnot i Spółdzielni 
Mieszkaniowych udzielane od dnia 
04.07.2017r. 
 
do 5 lat 

 
 
 
 

WIBOR 3M + marża 2,82 p.p. 
 

 
 
 
 

zmienne 

 
powyżej 5 lat 

 
WIBOR 3M + marża 2,92 p.p. 

 
zmienne 

2. Kredyty dla Jednostek Samorządu 
Terytorialnego 

WIBOR 3M + ustalana 
indywidualnie marża  

zmienne 

3. Kredyty przeterminowane wg dwukrotności odsetek 
ustawowych* 

zmienne 

  1marża dodatkowa w przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego do dnia dokonania 
prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku – 1,5 p.p. 
1Amarża dodatkowa do czasu otrzymania przez Bank odpisu z rejestru zastawów zawierającego 
prawomocny wpis zastawu rejestrowego na rzecz Banku – 1,5 p.p.  
2marża dodatkowa w przypadku obniżenia się średnich miesięcznych wpływów na rachunku bankowym 1-
2 p.p. 
3marża dodatkowa w przypadku braku rachunku do otrzymania dopłat bezpośrednich – 1 p.p. 
4marża dodatkowa w przypadku niewywiązania się Kredytobiorcy z zobowiązania ustanowienia/aktualizacji 
zabezpieczenia w formie cesji praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
losowych nieruchomości – 2 p.p. 
5marza dodatkowa w przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej na życie w okresie korzystania z 
kredytu lub wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w okresie korzystania z kredytu z powodu nieopłacenia  
składki ubezpieczeniowej – 0,5 p.p. 
6 marża dodatkowa w przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczenia majątkowego OZE w okresie 
korzystania z kredytu lub wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w okresie korzystania z kredytu z 
powodu nieopłacenia  składki ubezpieczeniowej – 0,5 p.p. 
7 marża dodatkowa w przypadku  niedostarczenia oryginału dokumentu potwierdzającego wykonanie 
przedsięwzięć (faktura lub rachunek lub protokół odbioru) polegających na zakupie/instalacji towarów i 
urządzeń ekologicznych  w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy kredytu /w terminie   6 miesięcy 
od dnia podpisania Umowy kredytu w przypadku przedsięwzięć związanych z podłączeniem lub wymianą 
przyłączy do sieci ciepłowniczych lub gazowych oraz prac termomodernizacyjnych – 0,5 p.p. 
8marża dodatkowa w przypadku braku uaktualniania polisy ubezpieczeniowej, stanowiącej zabezpieczenie 

spłaty udzielonego kredytu - 1 p.p 
*odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku 
Polskiego i 5,5 p.p. Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku 
zmiany wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. 

 

 


