Stan na dzień 5 stycznia 2022 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH
obowiązująca od 01.01.2022 r.
KLIENCI INDYWIDUALNI
Rodzaj kredytu

Rodzaj
oprocentowania

Sposób ustalania stawki
bazowej

Wysokość oprocentowania

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE
1. Kredyt mieszkaniowy udzielany:
1) posiadaczom rachunku oszczędnościowego TWÓJ DOM przy
b)
wkładzie własnym w inwestycje budowlaną co najmniej 50%

WIBOR 3M plus 2,35 pp. marży tj. 3,89%

2) posiadaczom rachunku oszczędnościowego TWÓJ DOM przy
b) c)
wkładzie własnym w inwestycje budowlaną poniżej 50%
3) posiadaczom ROR lub RB przy wkładzie własnym w inwestycje
budowlaną co najmniej 50% a) b)

zmienne

średnia arytmetyczna kwotowań
w kwartale poprzedzającym
kwartał naliczania odsetek

4) posiadaczom ROR lub RB przy wkładzie własnym w inwestycje
a) b) c)
budowlaną poniżej 50%
5)

WIBOR 3M plus 2,75 pp. marży tj. 4,29%
WIBOR 3M plus 2,55 pp. marży tj. 4,09%
WIBOR 3M plus 2,95 pp. marży tj. 4,49%

WIBOR 3M plus 3,75 pp. marży tj. 5,29%
pozostałym osobom b) c)
a)„Posiadacz ROR lub RB – Wnioskodawca, posiadający w Banku czynny Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy lub Rachunek Bieżący przez okres co najmniej 12 miesięcy,
licząc od daty złożenia wniosku.”
b) Z uwagi na objęcie ochroną ubezpieczenia pomostowego, marża banku zostaje podwyższona o 1 pp. do czasu dokonania wpisu hipoteki na nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie spłaty kredytu.
c)Z uwagi na objęcie ochroną ubezpieczenia niskiego wkładu, marża Banku zostaje podwyższona o 0,8 pp. do czasu wniesienia brakującego wkładu własnego w wymaganej
wysokości.

2. Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych” udzielany:
1) posiadaczom ROR lub RB od co najmniej 6 miesięcy licząc od
daty złożenia wniosku a) b) c)
2) posiadaczom ROR lub RB posiadającym rachunek przez okres
krótszy niż 6 miesięcy lub nowych klientów, którzy założą ROR
i skorzystają dodatkowo z dwóch innych produktów: Internet banking,
karta płatnicza a) b) c)

WIBOR 3M plus 2,4 pp. marży tj. 3,94%

zmienne

średnia arytmetyczna kwotowań
w kwartale poprzedzającym
kwartał naliczania odsetek

WIBOR 3M plus 2,6 pp. marży tj. 4,14%

WIBOR 3M plus 3,2 pp. marży tj. 4,74%
3) pozostałym osobom b) c)
a)„Posiadacz ROR lub RB – Wnioskodawca, posiadający w Banku czynny Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy lub Rachunek Bieżący przez okres co najmniej 6 miesięcy,
licząc od daty złożenia wniosku.”
b)Z uwagi na objęcie ochroną ubezpieczenia pomostowego, marża banku zostaję podwyższona o 1 pp. do czasu dokonania wpisu hipoteki na nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie spłaty kredytu.
c) Z uwagi na objęcie ochroną ubezpieczenia niskiego wkładu, marża Banku zostaje podwyższona o 0,1pp. do czasu wniesienia brakującego wkładu własnego w wymaganej
wysokości.
3. Kredyt konsumpcyjny 1)

zmienne

Uchwała Rady Polityki
Pieniężnej

stopa redyskonta weksli plus 7,09 pp. marży tj. 9,39%

1)

Z uwagi na objęcie ochroną ubezpieczenia pomostowego, marża banku zostaje podwyższona o 1 pp. do czasu dokonania wpisu hipoteki na nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie spłaty kredytu.
4. Pożyczka hipoteczna 1)

zmienne

średnia arytmetyczna kwotowań
w kwartale poprzedzającym
kwartał naliczania odsetek

WIBOR 3M plus 5,58 pp. marży tj. 7,12%

1)

Z uwagi na objęcie ochroną ubezpieczenia pomostowego, marża banku zostaje podwyższona o 1 pp. do czasu dokonania wpisu hipoteki na nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie spłaty kredytu.
KREDYTY KONSUMENCKIE
stałe*
1. Kredyt gotówkowy

zmienne

Uchwała Zarządu Banku
średnia arytmetyczna kwotowań
w IV kwartale kalendarzowym
poprzedzającym rok naliczania
odsetek

7,20%
WIBOR 12M plus 6,65 pp. marży tj. 6,90%

oprocentowanie stałe lub marża ulega obniżeniu w przypadku:
1)
2)

posiadania aktywnego ROR w Banku powyżej 12 m-cy o 0,5 pp.
posiadania aktywnego ROR w Banku minimum 6 m-cy o 0,25 pp.

3)

nie posiadania produktów kredytowych w innych Bankach o 0,25 pp.

4)

nie posiadania opóźnień w spłacie w okresie ostatnich 12 m-cy o 0,25 pp.

Aktywny ROR oznacza comiesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia emerytury lub renty.
*Oprocentowanie stałe dostępne jest jedynie dla kredytów udzielanych na okres do 12 miesięcy.
średnia arytmetyczna kwotowań
w IV kwartale kalendarzowym
zmienne
2. Kredyt gotówkowy - Kredyt EKO!
poprzedzającym rok naliczania
odsetek

3. Kredyt w rachunku płatniczym

zmienne

średnia arytmetyczna kwotowań
w IV kwartale kalendarzowym
poprzedzającym rok naliczania
odsetek

4. Kredyt gotówkowy internetowy

stałe

Uchwała Zarządu Banku

zmienne

Uchwała Rady Polityki
Pieniężnej

WIBOR 12M plus 4,05 pp. marży tj. 4,30%

WIBOR 12M plus 6,65 pp. marży tj. 6,90%

7,20%
- całkowite: 1,20 stopy redyskonta weksli NBP tj. 2,76%

5. Kredyt studencki

- dla kredytobiorcy: przez okres studiów oraz dwa
lata od daty ukończenia studiów -0,00%, po tym
okresie 0,5 stopy redyskonta weksli NBP tj. 1,150%

KREDYTY KONSUMENCKIE ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE ( hipoteka ustanowiona na nieruchomości komercyjnej )

1. Kredyt konsumencki zabezpieczony hipotecznie *)

zmienne

średnia arytmetyczna kwotowań
w IV kwartale kalendarzowym
poprzedzającym rok naliczania
odsetek

WIBOR 12M plus 6,35 pp. marży tj. 6,60%

Marża ulega obniżeniu w przypadku:
1) posiadania aktywnego ROR/Rachunku rozliczeniowego w Banku powyżej 12 m-cy o 0,25 pp.
2) nie posiadania opóźnień w spłacie w okresie ostatnich 12 m-cy o 0,25 pp.
Aktywny ROR oznacza comiesięczne wpływy z tytułu wynagrodzenia emerytury lub renty.
Aktywny Rachunek rozliczeniowy oznacza przeprowadzanie rozliczeń przez rachunek w wysokości co najmniej 30% uzyskiwanych przychodów w okresie ostatnich 12 m-cy.
*)

Z uwagi na objęcie ochroną ubezpieczenia pomostowego, marża banku zostaje podwyższona o 1 pp. do czasu dokonania wpisu hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty
kredytu.
KARTY KREDYTOWE

1. Karty kredytowe Visa i Mastercard

zmienne

średnia arytmetyczna kwotowań
w IV kwartale kalendarzowym
poprzedzającym rok naliczania
odsetek (SGB)

zmienne

Uchwała Rady Polityki
Pieniężnej

WIBOR 12M plus 10,25 pp. marży tj. 10,50%

KREDYTY PRZETERMINOWNE
1. Kredyty przeterminowane

2 x (stopa referencyjna NBP plus 5,5 pp.) tj. 15,50%

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z umowy przekracza wysokość maksymalnych odsetek ustawowych, należą się maksymalne odsetki ustawowe.
Od 5 stycznia 2022 r. wysokość maksymalnych odsetek ustawowych wynosi 11,50%

