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Oprocentowanie kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą udzielone od 27.03.2023r. 

Stawka bazowa – stopa WIBOR 3M obliczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia 

arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale 

kalendarzowym i obowiązująca przez okres kolejnego 

kwartału                           

Marża ustalana indywidualnie – zwiększenie lub 

zmniejszenie marży banku w stosunku do stawki 

podstawowej może wynieść 0,05 p.p. lub wielokrotności 

tej wielkości 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie  

 

Stawka podstawowa 

 

Stawka 

indywidualna 

  

1 Kredyt w rachunku 

kredytowym, z   okresem 

spłaty : 

 

- do 3 miesięcy 

 

- od 3 do 6 miesięcy 

 

- od 6 do 12 miesięcy 

 

- powyżej 12 miesięcy 

 

 

 

stawka bazowa + marża 

banku 2,00p.p. 

stawka bazowa + marża 

banku 3,00p.p. 

stawka bazowa + marża 

banku 4,00p.p. 

stawka bazowa + marża 

banku 4,50p.p. 

 

 

 

stawka bazowa + marża banku 

od 1,25 -  do 5,00p.p. 

stawka bazowa + marża banku 

od 1,40 – do 6,00p.p. 

stawka bazowa + marża banku 

od 1,45 – do 7,00p.p. 

stawka bazowa + marża banku 

od 1,50 – do 8,00p.p. 

1a Kredyty w rachunku 

kredytowym  (zakup 

fabrycznie nowych, 

używanych do 5 lat,  

maszyn i urządzeń) 

 

 

- dla kredytów  do 

100.000,00 zł  –  stawka 

bazowa + marża banku 

3,25p.p. 

- dla kredytów powyżej 

100.000,01 zł do 

500.000,00 zł  –  stawka 

bazowa + marża banku 

2,00p.p. 

- dla kredytów powyżej 

500.000,00 zł – stawka 

bazowa + marża banku 

1,50p.p. 

 

 

 

BRAK 

2 Kredyty w rachunku 

bieżącym (dotyczy 

nowych i odnawianych) 

stawka bazowa + marża 

banku 4,25p.p. 

stawka bazowa + marża banku 

od 1,50 – do 7,00p.p. 
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3 Kredyt Express 

(oprocentowanie stałe) 

12,00 % 

 

_ 

4 Kredyt płatniczy stawka bazowa + marża 

banku 4,50p.p. 

stawka bazowa + marża banku 

od 3,00 do 7,00p.p. 

5 

 

Kredyt z częściową spłatą 

kapitału (CSK) przy 

kwocie kredytu: 

 

- do 100.000,00 zł. 

 

- od 100.000,01 do 

200.000,00 zł 

 

- powyżej 200.000,00 zł. 

 

 

 

stawka bazowa + marża 

banku 4,00p.p. 

stawka bazowa + marża 

banku 3,75p.p. 

stawka bazowa + marża 

banku 3,50p.p. 

 

 

 

stawka bazowa + marża banku 

od 2,50 do 5,00p.p. 

stawka bazowa + marża banku 

od 2,75 do 6,00p.p. 

stawka bazowa + marża banku 

od 3,00 do 7,00p.p. 

6 

 

 

 

 

 

 

Kredyt unijny SGB,  

 

 

 

zakup fabrycznie nowych, 

używanych do 5 lat,   

maszyn i urządzeń 

 

 

stawka bazowa + marża 

banku 2,50 p.p. 

 

 

stawka bazowa + marża banku 

od 1,50 do 6,00 p.p. 

 

 

- dla kredytów do 

100.000,00 zł – stawka 

bazowa + marża banku 

3,25p.p. 

- dla kredytów powyżej 

100.000,01 zł do 

500.000,00 zł – stawka 

bazowa + marża banku 

2,00p.p. 

- dla kredytów powyżej 

500.000,00 zł – stawka 

bazowa + marża banku 

1,50p.p. 

 

 

 

BRAK 

7 Kredyt inwestycyjny na 

zakup gruntów ,,AREAŁ 

PLUS” 

 

Udział środków własnych: 

- do 19,99% 

 

- od 20,00% 

 

 

 

 

 

Stawka bazowa + 

marża banku 3,25p.p. 

Stawka bazowa + 

marża banku 2,80p.p. 
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8 Kredyty 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. 

 

 

 


