
  Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu  

Nr 4/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.  

Załącznik nr 3e 
do Tabel oprocentowania 

Oprocentowanie kredytów gotówkowych udzielonych od 01.11.2021r. 
Stawka bazowa - stopa WIBOR 12M obliczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako 
średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale  
kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania  
odsetek 

 
Wyszczególnienie 

 
Oprocentowanie 

 

 
Sposób 

oprocentowania 

1 
 

Kredyty w rachunku kredytowym udzielone 
osobom nie posiadającym w B-PBS z s. w Pasłęku 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,  z 
okresem spłaty: 
- do 6 miesięcy 
- od 6 do 12 miesięcy 
- od 12 do 24 miesięcy 
- od 24 do 36 miesięcy 
- od 24 do 36 miesięcy (oprocentowanie zmienne) 
 
- powyżej 36 miesięcy 

 
 

 
 

8,00 % 
8,00 % 
8,00 % 
8,00 % 

stawka bazowa + marża banku 
7,95 p.p. 

stawka bazowa + marża banku  
7,95 p.p. 

 
 

 
 

stałe 
stałe 
stałe 
stałe 

 
 

2 Kredyty w rachunku kredytowym udzielone 
osobom posiadającym w B-PBS z s. w Pasłęku 
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy , z 
okresem spłaty: 
- do 6 miesięcy 
- od 6 do 12 miesięcy 
- od 12 do 24 miesięcy 
- od 24 do 36 miesięcy 
- od 24 do 36 miesięcy (oprocentowanie zmienne) 
 
- powyżej 36 miesięcy 

 
 

 
 

7,50 % 
7,50 % 
7,50 % 
7,50 % 

stawka bazowa + marża banku 
7,25 p.p. 

stawka bazowa + marża banku  
7,25 p.p. 

 
 
 

 
stałe 
stałe 
stałe 
stałe 

 
 

3 Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo 
–rozliczeniowym 

stawka bazowa + marża banku 
7,75 p.p. 

 

4 Karta kredytowa Visa i MasterCard dla umów 
zawartych do 31.01.2016r. 
 
Karta kredytowa Visa i MasterCard dla umów 
zawartych od 01.02.2016r. 

stawka bazowa + marża banku 
7,75 p.p. 

 
stopa bazowa + marża banku 

7,75 p.p. 

 

5 Zadłużenie przeterminowane  
- dla kredytów udzielonych do 31.01.2016 r.  
 
 
- dla kredytów udzielanych od 01.02.2016 r.  
 

 
czterokrotność wysokości stopy kredytu 
lombardowego NBP 
 
dwukrotność wysokości odsetek za opóźnienie w 
stosunku rocznym; wysokość odsetek za 
opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej 
NBP i 5,5 p.p. 

 


