
 

TABELA OPROCENTOWAŃ KREDYTÓW DLA KLIENTÓW  INSTYTUCJONALNYCH  
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZAKOWICACH (OBOWIĄZUJE OD DNIA 09 CZERWCA 2022r.) 

         

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM  

oprocentowanie zmienne (uzależnione od stopy WIBOR3M) oprocentowanie w skali roku  

- do 12 miesięcy  WIBOR3M* + marża Banku  

- powyżej 12 do 36 miesięcy WIBOR3M* + marża Banku  

- powyżej 36 do 60 miesięcy WIBOR3M* + marża Banku  

- dla przedsięwzięć deweloperskich do 60 miesięcy                                       WIBOR3M* + marża Banku  

         
         

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM  

oprocentowanie zmienne (uzależnione od stopy WIBOR3M) oprocentowanie w skali roku  

- do 12 miesięcy  WIBOR3M* + marża Banku  

- powyżej 12 do 36 miesięcy WIBOR3M* + marża Banku  

         

KREDYT REWOLWINGOWY  

oprocentowanie stałe (uzależnione od decyzji Zarządu) oprocentowanie w skali roku  

- do 12 miesięcy  7,50%  

- powyżej 12 do 36 miesięcy 8,00%  

 

KREDYT OBROTOWY 

oprocentowanie stałe (uzależnione od decyzji Zarządu) oprocentowanie w skali roku 

- do 12 miesięcy  7,50% 

- powyżej 12 do 36 miesięcy 8,00% 

 

 

 

LIMIT W KARCIE KREDYTOWEJ  

oprocentowanie stałe (uzależnione od decyzji Zarządu) oprocentowanie w skali roku  

- do 4 lat  19,00%  

         

KREDYT INWESTYCYJNY  

oprocentowanie zmienne (uzależnione od stopy WIBOR3M) oprocentowanie w skali roku  

- do 15 lat WIBOR3M* + marża Banku  

         

KREDYT INWESTYCYJNY NA ZAKUP ZIEMI  

oprocentowanie zmienne (uzależnione od stopy WIBOR3M) oprocentowanie w skali roku  

- do 15 lat WIBOR3M* + marża Banku  

         

KREDYT PREFERENCYJNY Z DOPŁATĄ ARiMR DO OPROCENTOWANIA 

- kredyty inwestycyjne do 15 lat udzielane na odrębnych zasadach określonych w 

rozporządzeniach RM i ARiMR - kredyty obrotowe klęskowe do 4 lat 

 

KREDYT HIPOTECZNY 

oprocentowanie zmienne (uzależnione od stopy WIBOR3M) oprocentowanie w skali roku 

- do 15 lat WIBOR3M* + marża Banku 

 
 
 

 



KREDYTY  PRZETERMINOWANE 
         

                        oprocentowanie zmienne  oprocentowanie w skali roku  

dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie ** 23,00%  

* WIBOR3M - obliczany jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek -  aktualnie wynosi 

4,70%  

** odsetki ustawowe za opóźnienie – suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego1 + 5,50 p.p.  

 

        1 stopa referencyjna aktualnie wynosi 6,00 p.p. 


