
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK 

w Banku Spółdzielczym w Pleszewie 

obowiązująca od dnia 30.12.2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleszew, grudzień 2022r. 

 

 

Bank Spółdzielczy w Pleszewie 
Spółdzielcza Grupa Bankowa 

 



I. Zasady stosowania oprocentowania produktów kredytowych 

1. ,,Tabela oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w 

Pleszewie”(zwana dalej Tabelą) obowiązuje w Banku Spółdzielczym w Pleszewie 

i jego jednostkach organizacyjnych. 

2.  W uzasadnionych przypadkach Zarząd Banku może zastosować inne 

oprocentowanie niż określone w Tabeli. 

3. Oprocentowanie kredytów promocyjnych określone jest w Uchwałach Zarządu 

Banku wprowadzających dany produkt kredytowy. 

4. W przypadku, gdy w Tabeli podano stawkę bazową oraz dolną i górną granicę 

marży do ustalenia wysokości oprocentowania kredytu/pożyczki przyjmuje się 

jako bazowe stawkę bazową powiększoną o górną granicę marży. Na wniosek 

kredytobiorcy/pożyczkobiorcy decyzją Zarządu Banku marża może być obniżona 

w zależności od stopnia ryzyka.  

 

II. Oprocentowanie produktów w ofercie Banku (w stosunku rocznym): 

 

1. KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELANE OSOBOM FIZYCZNYM 

                                   udzielone od 30.12.2022r. 

  oprocentowanie 

zmienne stałe 

1) Kredyty w rachunku  

oszczędnościowo-rozliczeniowym 

WIBOR 12M 1)plus marża 6,95 p.p.  

2) Kredyty konsumpcyjne (gotówkowe): 

(udzielone od dnia 29.05.2020r.) 

 

a) do 36 miesięcy 
 

7,20% 

b) pow. 36 miesięcy WIBOR 12M1) plus marża 6,95 p.p.  

3) Kredyt gotówkowy - Kredyt EKO! WIBOR 12M1) plus marża 3,20 p.p.  

4) Pożyczki hipoteczne:  

a) do 5 lat WIBOR 3M 2) plus marża 4,50 p.p.  

b) pow. 5 lat do 10 lat WIBOR 3M 2) plus marża 5,00 p.p.  

c) pow. 10 lat WIBOR 3M 2) plus marża 5,50 p.p.  

5) Kredyty mieszkaniowe :   

a) do 5 lat  WIBOR 3M 2) plus marża 2,60 p.p.  

b) pow. 5 lat do 10 lat  WIBOR 3M 2) plus marża 3,10 p.p.  

c) pow. 10 lat  WIBOR 3M 2) plus marża 3,60 p.p.  

6) Kredyty konsolidacyjne  WIBOR 3M 2) plus marża 5,60 p.p.  

7) Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie – 
okresowo stałe oprocentowanie obowiązujące przez 

okres 5 lat od dnia podpisania umowy lub aneksu do 

umowy. Po zakończeniu okresu oprocentowania stałego, 

kredyt/pożyczka będzie oprocentowany stopą zmienną. 

  

 a) kredyty mieszkaniowe  9,50% 

 b) kredyty konsolidacyjne  12,00% 

 c) pożyczki hipoteczne  12,00% 

 
1)WIBOR 12M obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, określony na dwa dni robocze przed dniem  

   zmiany oprocentowania, oprocentowanie  ulega zmianie od 01.02.  każdego roku. 
2) WIBOR 3M obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, określony na dwa dni robocze przed dniem 

zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału  kalendarzowego. 
 

 

 

 



2. KREDYTY DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH  DZIALALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ- zmienna stopa procentowa 

1)  Kredyty w rachunku bieżącym WIBOR 3M1)plus marża 

od 4,80 – do 5,80 p.p. 

2)  Kredyty rewolwingowe WIBOR 3M1)plus marża 

od 4,80 – do 5,80 p.p. 

3)  Kredyty płatnicze WIBOR 3M 1) plus marża 

6,50 p.p. 

4)  
Kredyty unijne ,,SGB”  
(udzielane od dnia 14.04.2015r.) 

WIBOR 3M 1) plus marża 

3,30 p.p. 

5)  Kredyty obrotowe: 

a) do 12 miesięcy WIBOR 3M 1) plus marża  

6,00 p.p. 

b) pow. 12 miesięcy WIBOR 3M 1) plus marża 

6,50 p.p. 

6)  Kredyty inwestycyjne: WIBOR 3M 1) plus marża od 

3,50 – 6,00 p.p. 

7)  Kredyty inwestycyjne na rozwój przedsiębiorczości 
(udzielane od dnia 21.05.2013r.) 

WIBOR 3M 1) plus marża od 

2,50 – 5,00 p.p. 
1)WIBOR 3M obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna  z pięciu ostatnich  

   kwotowań w miesiącu poprzedzającym  miesiąc naliczania odsetek. 

 

3. KREDYTY DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH –zmienna stopa procentowa 

1)  Kredyty w rachunku bieżącym ,,AGRO PLON” WIBOR 3M 1) plus marża 

4,80 p.p. 

2)  Kredyty ,,NA HEKTARY”  WIBOR 3M 1) plus marża 

5,20 p.p. 

3)  
Kredyty unijne ,,SGB”  
(udzielone od dnia 14.04.2015r.) 

WIBOR 3M 1) plus marża 

3,30 p.p. 

4)  Kredyty obrotowe: 

a) do 12 miesięcy WIBOR 3M 1) plus marża 

6,00 p.p. 

b) pow. 12 miesięcy WIBOR 3M 1) plus marża 

6,50 p.p. 

5)  Kredyty inwestycyjne  
(udzielane od 01.02.2016r.) 

WIBOR 3M 1) plus marża 

od 2,50 – do 5,00 p.p. 

6)  Kredyty inwestycyjne ,,AGRO ZIEMIA” 

a) do 5 lat WIBOR 3M 1) plus marża 

3,00 p.p. 

b) pow. 5 lat WIBOR 3M 1) plus marża 

3,50 p.p. 
1)WIBOR 3M obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna  z pięciu ostatnich  

   kwotowań w miesiącu poprzedzającym  miesiąc naliczania odsetek. 

 

4. KREDYTY INNE- zmienna stopa procentowa 

1)  Kredyty na zakup użytków rolnych przez młodych rolników- 

z częściową spłatą kapitału – symbol MRcsk  

(udzielone od dnia 13.05.2015r.)  

WIBOR 3M 1)plus marża 

3,30 p.p. 

2)  Kredyty na realizacje przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

i remontowych: 

 

a) do 3 lat WIBOR 3M 2) plus marża 

2,00 p.p. 

b) pow.3 lat do 5 lat WIBOR 3M 2) plus marża 

2,50 p.p. 

c) pow. 5 lat do 10 lat WIBOR 3M 2) plus marża 

3,00 p.p. 
1) WIBOR 3M obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna  z pięciu ostatnich 

kwotowań w miesiącu poprzedzającym  miesiąc  naliczania odsetek,  



2) WIBOR 3M obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich 

kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym  kwartał naliczania odsetek, 

 

5. KARTY KREDYTOWE – zmienna stopa procentowa 

1) Mastercard Business  
umowy zawarte od dnia 12.10.2021 r. 

dwukrotność sumy stopy referenycjnej NBP i 

marży Banku 3,5 p.p. 

2) Mastercard  
umowy zawarte od dnia 18.07.2022 r.  

WIBOR 12M1) plus marża 16,35 p.p. 

1) WIBOR 12M obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, określony na dwa dni robocze przed dniem 

zmiany oprocentowania, oprocentowanie  ulega zmianie od 01.02. każdego roku. 

      

6. KREDYTY I POŻYCZKI PRZETERMINOWANE – zmienna stopa procentowa 

 dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, gdzie odsetki ustawowe za opóźnienie 

równają się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych  

 

                                                                                        

 

 


