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I . KLIENCI INDYWIDUALNI 
TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe w złotych  

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie 

  
od 01.06.2020 r. 

08.06.2020 r.  

Stopa zmienna 1) 

od 09.06.2020 r. 

Stopa 
zmienna 2) 

1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe   

1.1 POL-Konto VIP   

 -do kwoty 2.500,99 zł 0,00 % 0,00 % 

 -od kwoty 2.501 zł do kwoty 5.000,99 zł 0,00 % 0,00 % 

 -od kwoty 5.001 zł do kwoty 10.000,99 zł 0,00 % 0,00 % 

 -od kwoty 10.001 zł  0,00 % 0,00 % 

1.2 POL-Konto  0,00 %  0,00 %  

1.3 POL-Konto Senior 0,00 % 0,00 % 

1.4 POL-Konto Student 0,00 % 0,00 % 

1.5 POL-Konto JUNIOR 0,00 % 0,00 % 

1.6 Podstawowy rachunek płatniczy (PRP) 0,00 % 0,00 % 

2. Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt     

 -do kwoty 499,99 zł 0,00 % 0,00 % 

 -od kwoty 500,00 zł  0,30 %  0,03 %  

3. Rachunek dla PKZP, SKO i dla osób fizycznych będących 
członkami rad rodziców 

0,00 %  0,00 %  

1) Oprocentowanie obowiązuje dla rachunków założonych w okresie od 01.06.2020 r. do 08.06.2020. 
2) Oprocentowanie obowiązuje od 09.06.2020 r.  

 

TAB. 2 Lokaty oszczędnościowe w złotych  

Lp. Rodzaj rachunku 

Oprocentowanie 

Stopa 
 stała 1) 

Zakładane 
od  

09.06.2020r 

Stopa 
stała 2) 

od 
01.06.2020r 

do 
08.06.2020r 

Stopa 
zmienna 1) 

od 
09.06.2020r 

Stopa 
zmienna 2) 

1. Lokata terminowa STANDARD / STANDARD w 
ramach POL-Konta3) 

Uwaga: z minimalnym wkładem 1 000,00 zł 

 
 

  
 

 1 miesięczne 0,13 % 0,01% 0,28 % 0,02% 

 3 miesięczne 0,13 % 0,01% 0,43 % 0,04% 

 6 miesięczne 0,25 % 0,02% 0,53 % 0,04% 

 12 miesięczne 0,25 % 0,02% 0,55 % 0,05% 

2. Lokaty terminowe potwierdzone książeczką 

oszczędnościową1) 
    

 1 miesięczne   0,13% 0,01% 

 3 miesięczne   0,18% 0,02% 

 6 miesięczne   0,28% 0,02% 

 12 miesięczne   0,33% 0,03% 

 24 miesięczne   0,38% 0,04% 

 36 miesięczne   0,43% 0,05% 

1) Oprocentowanie obowiązuje dla lokat założonych i odnowionych w okresie od 01.06.2020 r. do 08.06.2020 r. 

2) Oprocentowanie obowiązuje od 09.06.2020 r.  

3) Bank dopuszcza możliwość negocjowania oprocentowania lokat od kwoty 30 000,00 zł. 
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TAB. 3 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Stopa stała Stopa zmienna 

1. 
 
Limit w POL-Koncie 

- 
Stopa bazowa1) + 
marża 7,09 p.p. 

 
2. 

 
Kredyt odnawialny w POL-Koncie 

- 
Stopa bazowa1) + 
marża 7,09 p.p. 

3. Kredyt gotówkowy 

     -do 1 roku 
- 

Stopa bazowa1) + 
marża 6,45 p.p. 

     -powyżej roku 
 

Stopa bazowa1) + 
marża 6,95 p.p. 

4. Kredyt „Szybka Gotówka” 6,00 % - 

5.  Kredyt „Mój Dom”3) 
 

1) Kwota kredytu do 100 tys.zł 

a) do 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem /kosztu realizacji 
przedsięwzięcia 

 
- 

WIBOR 3 M2) + marża 
3,15 p.p 

b) powyżej 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem/ kosztu realizacji 
przedsięwzięcia 

 
- 

WIBOR 3 M2) + marża 
3,25 p.p. 

2) Kwota kredytu powyżej 100 tys.zł  

a) do 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem/ kosztu realizacji 
przedsięwzięcia 

 
- 

WIBOR 3 M2) + marża 
2,75 p.p. 

b) powyżej 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem/ kosztu realizacji 
przedsięwzięcia 

 
- 

WIBOR 3 M2) + marża 
2,95 p.p. 

6.  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny3) 
 

1) Kwota kredytu do 100 tys.zł 

a) do 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

- 
WIBOR 3 M2) + marża 

3,85 p.p. 

b) powyżej 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

- 
WIBOR 3 M2) + marża 

4,35 p.p. 

2) Kwota kredytu powyżej 100 tys.zł  

a) do 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

- 
WIBOR 3 M2) + marża 

3,60 p.p. 

b) powyżej 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

- 
WIBOR 3 M2) + marża 

4,10 p.p. 
 

1) stopa bazowa w wysokości  stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP, ulega zmianie   
z dniem wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej   

2) stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej 
obowiązywania; okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom 
kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, 
a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania 
nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie 
oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania 
rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z 
dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu. 

3) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1 p.p. do dnia dostarczenia 
prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku;  

 

II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 
 

TAB. 4 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych  

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie 

Stopa zmienna  

1. Rachunki bieżące  

1.1 
Rachunek rozliczeniowy bieżący i 
pomocniczy  

0,00 % 

1.2 
Rachunek Biznes Prestiż bieżący i 
pomocniczy 

0,00 % 

1.3 Rachunek VAT 0,00 % 
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TAB. 5 Lokaty dla klientów instytucjonalnych w złotych  

Lp. Rodzaj rachunku 

Oprocentowanie 

Stopa 
 stała 1) 

od  
09.06.2020r 

Stopa stała 2) 

od 
01.06.2020r. 

do 
08.06.2020r. 

Stopa 
zmienna 1) 

Od 
09.06.2020r 

Stopa 
zmienna 2) 

1. Lokata typu O/N     

 1 dniowy ON (overnight)  
Uwaga:  
wysokość środków pieniężnych przeksięgowywanych 
automatycznie z rachunku rozliczeniowego/BIZNES 
PRESTIŻ  Posiadacza lokaty, na lokatę typu O/N 
overnight w złotych nie może być niższa od kwoty 50 
000,00 zł. 

zgodnie z 
komunika

tem 
- 

  

2. Lokata terminowa STANDARD1) 

Uwaga: z minimalnym  wkładem 1 000,00 zł 
  

  

2.1 lokaty krótkoterminowe     

 1 tygodniowe 0,05% 0,01% - - 

 2 tygodniowe 0,05% 0,01% - - 

 3 tygodniowe 0,08% 0,01% - - 

 1 miesięczne 0,10% 0,01% - - 

2.2 lokaty długoterminowe     

 2 miesięczne 0,08% 0,02% 0,10% 0,02% 

 3 miesięczne 0,10% 0,02% 0,13%      0,02% 

 6 miesięczne 0,13% 0,02% 0,15% 0,02% 

 9 miesięczne 0,15% 0,03% 0,20% 0,03% 

 12 miesięczne 0,18% 0,03% 
0,25% 0,03% 

1) Oprocentowanie obowiązuje dla lokat założonych i odnowionych w okresie od 01.06.2020 r. do 08.06.2020 r. 

2) Oprocentowanie obowiązuje od 09.06.2020 r.  

 

TAB. 6 Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych.1) 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne  

1. Dopuszczalny debet  7,2 % 

2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  7,2 % 

2a. 
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym zabezpieczony 
hipotecznie dla osób prowadzących działalność rolniczą 

 

 1) do kwoty 100.000 zł WIBOR 3M3) + marża  6 p.p 

 2) powyżej kwoty 100.000 zł WIBOR 3M3) + marża 4,9 p.p. 

3. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym  

 do 1 roku 7 % 

 powyżej roku  7,2 % 

4. Kredyt inwestycyjny 

       do 1 roku 7 % 

       powyżej roku 7,2 % 

5. 
Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności 
rolniczej  7,2 % 

6. 
Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych  
,,Wspólny remont”  

WIBOR 1M2)+ marża 3,5 pp. 

7.  
Kredytowa linia hipoteczna KLH dla osób prowadzących 
działalność rolniczą 

 

 1) do kwoty 100.000 zł  
WIBOR 3M3)  

+ marża 5,25 p.p.4) 
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L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne  

 2) powyżej kwoty 100.000 zł 
WIBOR 3M3)  

+ marża 4 p.p.4) 

8.  
Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania z 
linii kredytowych RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02 WIBOR 3M5) + marża 2,5 p.p. 

9. 
Kredyt inwestycyjny dla młodych rolników z częściową 
spłatą przez ARiMR kapitału z linii kredytowej MRcsk WIBOR 3M6) + marża 4,19 p.p. 

10.  
Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania z 
linii kredytowych KO 

WIBOR 3M5) + marża 2,5 p.p. (w 
całości płacone przez ARiMR)  

11. Kredyt inwestycyjny Unia Biznes 7)  

 
- do 100 000 zł 

WIBOR 3M3)+ marża  3,7 p.p. 

 
- powyżej 100 000 zł 

WIBOR 3M3)+ marża 3,2 p.p. 

1) w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorców indywidualnych lub 
rolników indywidualnych.  

2) Stawka WIBOR 1M jest  ustalana jako stawka średnia za okres jednego miesiąca i publikowana na koniec każdego okresu przez 
Departament Skarbu BPS S.A. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego 
dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca. 

3) Wysokość stawki WIBOR dla okresu 3 miesięcznego ustalana jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca. Stawka opublikowana 
obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres , tj. pierwszy dzień miesiąca , do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego 
dnia miesiąca. 

4) Podwyższa się marżę o 1 p.p. do dnia uzyskania przez Bank potwierdzenia ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki;  
5)  Wysokość stawki WIBOR 3 M ustalana jest na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca poprzedzającego kwartał i zaokrąglana do 

drugiego miejsca po przecinku. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie w okresach kwartalnych (kalendarzowych), 
w zależności od zmiany stawki WIBOR 3 M, pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. Opublikowana stawka obowiązuje 
od pierwszego dnia kwartału do ostatniego dnia kwartału (kalendarzowego). 

6) Wysokość stawki WIBOR 3 M określona jest na dwa dni robocze przed dniem uruchomienia kredytu. Zmiana oprocentowania kredytu 
następować będzie w okresach miesięcznych, w zależności od zmiany stawki WIBOR 3 M, w dniu, który swą datą odpowiada dacie 
uruchomienia kredytu, określonej na dwa dni robocze przed dokonaniem zmiany. W przypadku, kiedy w danym miesiącu brak jest 
daty odpowiadającej dacie uruchomienia kredytu (np. 30 luty), to zmiana następuje w ostatnim dniu tego miesiąca. 

7) W przypadku kredytu zabezpieczonego hipoteką, podwyższa się  o 1 p.p. marżę Banku w okresie przejściowym, tj. do czasu uzyskania 
przez Bank potwierdzenia ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku. 

 
TAB. 7 Stopa dyskontowa (umowy o dyskonto weksli).1)  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Stopa zmienna 

1. Stopa dyskontowa 
WIBOR 1M  

+ marża 5 p.p. 

1)Stawka WIBOR 1M jest  ustalana jako stawka średnia za okres jednego miesiąca i publikowana na koniec każdego okresu przez 

Departament Skarbu BPS SA. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego 
dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca. 

 

III. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE 
 

TAB. 8 Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych dla klientów indywidualnych i 

instytucjonalnych. 

Lp. Kredyty przeterminowane 
Oprocentowanie 

Stopa zmienna 

1. 
Zadłużenie przeterminowane dla umów zawartych do 31.12.2015 r. z 
zastrzeżeniem pkt 2 

4 - krotność stopy 
lombardowej NBP1) 

2. 
Zadłużenie przeterminowane dla umów zawartych do 31.12.2015 r. 
które zostały aneksowane bądź wobec których zawarto umowę 
restrukturyzacyjną po dniu 01.01.2016 r. 

2-krotność odsetek 
ustawowych za opóźnienie2) 

1) oprocentowanie oparte na stopie lombardowej obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej. 
2) Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. 

Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej 
ogłoszonej przez NBP.  
Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
 

 



7 
 

TAB. 8 A Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych dla klientów 

indywidualnych i instytucjonalnych od 01.01.2016 r. 

Lp. Kredyty przeterminowane 
Oprocentowanie 

Stopa zmienna 

1. 
Zadłużenie przeterminowane dla umów zawartych od 01.01.2016 r. 2-krotność odsetek 

ustawowych za 
opóźnienie1) 

1) Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. 
Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej 
ogłoszonej przez NBP.  
Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

 

IV. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 
 

TAB. 9 Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych. 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie 

Stopa zmienna 

1. Rachunek płatny na każde żądanie w złotych z wkładami 
mieszkaniowymi potwierdzony książeczką oszczędnościową  

0,00 % 

2. Rachunek płatny na każde żądanie (a vista) w złotych dla rad 
rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej 

0,00 % 

3. Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony 
książeczką oszczędnościową 

0,00 % 

 

TAB. 10 Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych. 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym do 05.07.2013 r. 

 do 1 roku 7,2 % 

 powyżej roku 7,2 % 

2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym udzielany od 08.07.2013 r.  

 powyżej roku udzielone od 08.07.2013 r. do 21.04.2017 r. 7,2 % 

3. 
Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej 
udzielone do 21.04.2017 r.  

7 % 

4. Kredyt inwestycyjny do 05.07.2013 r. 

       do 1 roku 7,2 % 

       powyżej roku 7,2 % 

5. 
Kredyt inwestycyjny na warunkach promocyjnych 
udzielony od dnia 21.05.2012 r. do  dnia 05.07.2013 r. 

 

        do 1 roku 7,2 % 

        powyżej roku 7,2 % 

6. 
Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej do 
05.07.2013 r. 

7,2 % 

7. 
Kredytowa linia hipoteczna KLH dla osób prowadzących 
działalność rolniczą 

 

 do kwoty 100.000,00 zł udzielone do 21.04.2017 r. 
WIBOR 3M3)  

+ marża 3,75p.p.4) 

8. 
Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania 
udzielane do 31.12.2014 r. 

ustalane zgodnie z 
Zarządzeniem Prezesa 

ARiMR 

 

TAB. 11 Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych dla klientów 
instytucjonalnych. 

Lp. Kredyty przeterminowane 
Oprocentowanie 

PLN 

1. 
 Kredyty preferencyjne obrotowe i inwestycyjne udzielone do 
17.02.2006 r.   

Wg zasad określonych przez 
ARiMR 
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TAB.12 Kredyty pomostowe dla klientów instytucjonalnych w złotych1) 

Lp  Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. 
Kredyt inwestycyjny dla pozostałych klientów  instytucjonalnych 
udzielony do 19 marca 2009 r. 
- powyżej roku  

WIBOR 1M 
+ marża 5 p.p. 

1)Stawka WIBOR 1M jest  ustalana jako stawka średnia za okres jednego miesiąca i publikowana na koniec każdego okresu przez 
Departament Skarbu. BPS S.A.. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego 
dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca. 

 
TAB.13 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych1) 

Lp  Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 
WIBOR 3M  

+ marża 4 p.p. 

1) Wysokość stawki WIBOR dla okresu 3 miesięcznego ustalana jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca. Stawka 

opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres , tj. pierwszy dzień miesiąca , do ostatniego dnia okresu 
tj. ostatniego dnia miesiąca. 
 

TAB.14 Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych1) 

Lp  Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 
WIBOR 3M2)  

+ marża 4 p.p. 

1) w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorców indywidualnych lub 
rolników indywidualnych. 
2)Wysokość stawki WIBOR dla okresu 3 miesięcznego ustalana jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca. Stawka opublikowana 
obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres , tj. pierwszy dzień miesiąca , do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego 
dnia miesiąca. 
 

 TAB. 15 Kredyty pomostowe dla klientów instytucjonalnych w złotych.  

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt pomostowy Unia Biznes i Unia Super Biznes:  

a) dla jednostek samorządu terytorialnego  
WIBOR 1M1) 

+ marża 2 p.p. 

b) dla pozostałych klientów instytucjonalnych  

 do 1 roku 7,2 % 

 powyżej roku  7,2 % 

do dnia 30.04.2018r. 

1) Stawka WIBOR 1M jest  ustalana jako stawka średnia za okres jednego miesiąca i publikowana na koniec każdego okresu przez 

Departament Skarbu BPS S.A. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego 
dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca. 

 
TAB. 16 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych udzielone do 31.01.2017 r. 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Stopa stała Stopa zmienna 

1. Kredyt gotówkowy 

     -do 1 roku - Stopa bazowa1) + marża 7,09 p.p. 

     -powyżej roku - Stopa bazowa1) + marża 7,09 p.p. 

2. Kredyt „Szybka Gotówka” 7,2 %  - 

1) stopa bazowa w wysokości  stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP, ulega zmianie  
z dniem wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej   

TAB. 17 Kredyt „Mój Dom” dla klientów indywidualnych w złotych do dnia 07.08.2018 r. 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Stopa stała Stopa zmienna 

1.  Kredyt „Mój Dom”1) 
 

1) Kwota kredytu do 100 tys.zł 
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Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Stopa stała Stopa zmienna 

a) do 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem /kosztu realizacji 
przedsięwzięcia 

- WIBOR 3 M2) + marża 1,85 p.p. 

b) powyżej 50 % wartości nieruchomości 
będącej zabezpieczeniem/ kosztu realizacji 
przedsięwzięcia 

- WIBOR 3 M2) + marża 1,95 p.p. 

2) Kwota kredytu powyżej 100 tys.zł  

a) do 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem/ kosztu realizacji 
przedsięwzięcia 

- WIBOR 3 M2) + marża 1,45 p.p. 

b) powyżej 50 % wartości nieruchomości 
będącej zabezpieczeniem/ kosztu realizacji 
przedsięwzięcia 

- WIBOR 3 M2) + marża 1,65 p.p. 

1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1 p.p. do dnia dostarczenia 

prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku. 

2) stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej 
obowiązywania; okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom 
kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, 
a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania 
nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie 
oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania 
rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z 
dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu. 

 
 TAB. 18  Lokaty oszczędnościowe w złotych założone przed dniem 27.04.2020 r 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie 

Stopa  stała  

1. Lokata terminowa STANDARD / STANDARD w 
ramach POL-Konta1) 

Uwaga: z minimalnym wkładem 1 000,00 zł 

 
 

 1 miesięczne 0,25 % 

 3 miesięczne 0,25 % 

 6 miesięczne 0,50 % 

 12 miesięczne 0,50 % 
 

TAB. 19 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych udzielone przed dniem 27.04.2020 r. 

Lp. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie  

Stopa 
stała 

Stopa zmienna 

1. Kredyt gotówkowy  

     -do 1 roku - Stopa bazowa1) + marża 3,50 p.p. 

     -powyżej roku - Stopa bazowa1) + marża 3,75 p.p. 

2. Kredyt „Szybka Gotówka” 5,00 % - 

3.  Kredyt „Mój Dom”3) 
 

1) Kwota kredytu do 100 tys.zł 

a) do 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem /kosztu realizacji 
przedsięwzięcia 

- WIBOR 3 M2) + marża 2,15 p.p. 

b) powyżej 50 % wartości nieruchomości 
będącej zabezpieczeniem/ kosztu realizacji 
przedsięwzięcia 

- WIBOR 3 M2) + marża 2,25 p.p. 

2) Kwota kredytu powyżej 100 tys.zł  

a) do 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem/ kosztu realizacji 
przedsięwzięcia 

- WIBOR 3 M2) + marża 1,75 p.p. 

b) powyżej 50 % wartości nieruchomości 
będącej zabezpieczeniem/ kosztu realizacji 
przedsięwzięcia 

- WIBOR 3 M2) + marża 1,95 p.p. 

4.  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny3) 
 

1) Kwota kredytu do 100 tys.zł 

a) do 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

- WIBOR 3 M2) + marża 2,85 p.p. 
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Lp. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie  

Stopa 
stała 

Stopa zmienna 

b) powyżej 50 % wartości nieruchomości 
będącej zabezpieczeniem 

- WIBOR 3 M2) + marża 3,35 p.p. 

2) Kwota kredytu powyżej 100 tys.zł  

a) do 50 % wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

- WIBOR 3 M2) + marża 2,60 p.p. 

b) powyżej 50 % wartości nieruchomości 
będącej zabezpieczeniem 

- WIBOR 3 M2) + marża 3,10 p.p. 

 
1) stopa bazowa w wysokości  stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP, ulega zmianie   

z dniem wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej   
2) stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej 

obowiązywania; okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom 
kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, 
a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania 
nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie 
oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania 
rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z 
dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu. 

3) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1 p.p. do dnia dostarczenia 
prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku;  

 
 

TAB. 20 Lokaty dla klientów instytucjonalnych w złotych założone przed dniem 27.04.2020 r. 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie 

Stopa  stała  

1. Lokata typu O/N  

 1 dniowy ON (overnight)  
Uwaga:  
wysokość środków pieniężnych przeksięgowywanych automatycznie z 
rachunku rozliczeniowego/BIZNES PRESTIŻ  Posiadacza lokaty, na 
lokatę typu O/N overnight w złotych nie może być niższa od kwoty 50 
000,00 zł. 

zgodnie z komunikatem 

2. Lokata terminowa STANDARD1) 

Uwaga: z minimalnym  wkładem 1 000,00 zł 
 

2.1 lokaty krótkoterminowe  

 1 tygodniowe 0,10%  

 2 tygodniowe 0,10%  

 3 tygodniowe 0,15%  

 1 miesięczne 0,20%  

2.2 lokaty długoterminowe  

 2 miesięczne 0,15 % 

 3 miesięczne 0,20 % 

 6 miesięczne 0,25 % 

 9 miesięczne 0,30 % 

 12 miesięczne 0,35 % 

 

TAB. 21 Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych.1) udzielone przed dniem 27.04.2020 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne  

1. 
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym zabezpieczony 
hipotecznie dla osób prowadzących działalność rolniczą 

 

 1) do kwoty 100.000,00 zł WIBOR 3M3) + marża 5 p.p. 

 2) powyżej kwoty 100.000,00 zł WIBOR 3M3) + marża 3,9 p.p. 

2. 
Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych  
,,Wspólny remont” udzielone w okresie od 15.12.2019 r. do 
31.05.2020 r. 

WIBOR 1M2)+ marża 2,5 pp. 

3.  
Kredytowa linia hipoteczna KLH dla osób prowadzących 
działalność rolniczą 

 

 1) do kwoty 100.000,00 zł  
WIBOR 3M3)  

+ marża 4,75 p.p.4) 

 2) powyżej kwoty 100.000 zł 
WIBOR 3M3)  

+ marża 3,25 p.p.4) 
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L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne  

4. Kredyt inwestycyjny Unia Biznes 5)  

 
1) do 100 000 zł 

WIBOR 3M3)+ marża  2,7 p.p. 

 
2) powyżej 100 000 zł 

WIBOR 3M3)+ marża 2,2 p.p. 

1) w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorców indywidualnych lub 
rolników indywidualnych.  

2) Stawka WIBOR 1M jest  ustalana jako stawka średnia za okres jednego miesiąca i publikowana na koniec każdego okresu przez 
Departament Skarbu BPS S.A. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego 
dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca. 

3) Wysokość stawki WIBOR dla okresu 3 miesięcznego ustalana jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca. Stawka opublikowana 
obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres , tj. pierwszy dzień miesiąca , do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego 
dnia miesiąca. 

4) Podwyższa się marżę o 1 p.p. do dnia uzyskania przez Bank potwierdzenia ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki;  
5) W przypadku kredytu zabezpieczonego hipoteką, podwyższa się  o 1 p.p. marżę Banku w okresie przejściowym, tj. do czasu uzyskania 

przez Bank potwierdzenia ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku. 
 

TAB. 22 Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych udzielone do 14.12.2019 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. 
Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych  
,,Wspólny remont” 

WIBOR 1M1)+ marża 2,00 pp. 

1) Stawka WIBOR 1M jest  ustalana jako stawka średnia za okres jednego miesiąca i publikowana na koniec każdego okresu przez 
Departament Skarbu BPS S.A. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego 
dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca. 
 
 

TAB. 23 Lokaty oszczędnościowe w złotych zakładane w okresie od 27.04.2020 r. do 31.05.2020 r. 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie 

Stopa stała  

1. Lokata terminowa STANDARD / STANDARD w ramach POL-Konta 

Uwaga: z minimalnym wkładem 1 000,00 zł  

 1 miesięczne 0,13 % 

 3 miesięczne 0,13 % 

 6 miesięczne 0,25 % 

 12 miesięczne 0,25 % 
 
 

TAB. 24 Lokaty dla klientów instytucjonalnych w złotych w okresie od 27.04.2020 r. do 31.05.2020 r. 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie 

Stopa stała 

1. Lokata terminowa STANDARD 

Uwaga: z minimalnym  wkładem 1 000,00 zł 
 

1.1 lokaty krótkoterminowe  

 1 tygodniowe 0,05% 

 2 tygodniowe 0,05% 

 3 tygodniowe 0,08% 

 1 miesięczne 0,10% 

1.2 lokaty długoterminowe  

 2 miesięczne 0,08% 

 3 miesięczne 0,10% 

 6 miesięczne 0,13% 

 9 miesięczne 0,15% 

 12 miesięczne 0,18% 

 


