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Rozdział 1. Klienci indywidualni 

1.1. Rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe (złotowe i w 
walutach wymienialnych)oraz podstawowy rachunek płatniczy 

Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe  

Lp. Rodzaj rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Oprocentowanie zmienne 

1. UNIKONTO dla Młodych, UNIKONTO RODZINNE, UNIKONTO STANDARD, 
e-UNIKONTO 

 0,00% 

2.  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy  dla SKO, PKZP i rad rodziców*) 0,11% 

Środki zgromadzone na rachunkach  są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej przy czym kapitalizacja  odsetek odbywa się  w ostatnim 
dniu miesiąca kalendarzowego. 
*)Środki zgromadzone na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych dla SKO, PKZP i rad rodziców oprocentowane są  według zmiennej stopy 
procentowej oparte o stopę redyskontową  weksli   ogłaszaną przez RPP, a wysokość oprocentowania  równa się wysokości tej stopy.   Kapitalizacja  
odsetek odbywa się  w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 
Oprocentowanie rachunków określa Uchwałą Zarządu Banku. 

Tabela 2. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie  

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne 

1. Rachunek oszczędnościowy „SKARBONKA”  0,08% 

Środki zgromadzone na rachunkach  są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu Banku, a  kapitalizacja  
odsetek odbywa się  w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.  
Oprocentowanie rachunku „Skarbonka” obowiązuje dla umów zawartych od 1.06.2020 r. 
Rachunek „Skarbonka” jest udostępniany  w elektronicznych kanałach dostępu. 

Tabela 3. Rachunki walutowe  

Lp. Rodzaj rachunku USD EUR GBP 

1. Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w walucie wymienialnej   brak oprocentowania 

 Tabela 4. Podstawowy rachunek płatniczy   

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne 

1. Podstawowy rachunek płatniczy  0,00% 

Środki zgromadzone na rachunkach  są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej przy czym kapitalizacja  odsetek odbywa się  w ostatnim 
dniu miesiąca kalendarzowego. 
Oprocentowanie rachunku  określa Uchwałą Zarządu Banku. 
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1.2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych  

1.2.1.  Lokaty standardowe   

Tabela 1. Terminowa lokata oszczędnościowa „Sezonowa”  

Lp. Okres lokowania  Oprocentowanie stałe 

1. 1 miesiąc 0,05% 

2. 3 miesiące 0,10% 

3. 6 miesięcy 0,11% 

4. 12 miesięcy 0,12% 

5. 24 miesiące 0,13% 

Lokata odnawialna. Bez konieczności złożenia przez posiadacza rachunku dodatkowej dyspozycji, na kolejny okres umowny równy 

dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej oraz aktualnego rodzaju oprocentowania obowiązujących w Banku w dniu odnowienia. 
Odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu okresu odsetkowego. Obowiązuje dla umów zawartych od 1.06.2020 r. 

Tabela 2. Terminowa lokata  oszczędnościowa „e-Biała” 

Lp. Okres lokowania  Oprocentowanie stałe 

1. 1 miesiąc 0,05% 

2. 3 miesiące 0,10% 

3. 6 miesięcy 0,12% 

4. 12 miesięcy 0,15% 

Lokata odnawialna. Odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu okresu odsetkowego. 
Lokata dedykowana dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych korzystających z usługi Internet Banking. 

Tabela 3. Terminowa lokata  oszczędnościowa w walutach wymienialnych 

Lp. Okres lokowania 
Oprocentowanie stałe 

USD EUR GBP 

1. 3 miesiące 0,10% brak 
oprocentowania 

0,15% 

Lokata odnawialna. Bez konieczności złożenia przez posiadacza rachunku dodatkowej dyspozycji, na kolejny okres umowny równy 
dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej oraz aktualnego rodzaju oprocentowania obowiązujących w Banku w dniu odnowienia. 
Odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu okresu odsetkowego. 
Minimalna wpłata na terminową lokatę oszczędnościową wynosi 100 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie. 

1.2.2. Lokaty  promocyjne  

Tabela 1. Terminowa lokata oszczędnościowa „Biała 2020” 

Lp. Okres lokowania  Oprocentowanie stałe 

1. 3 miesiące 0,30% 

Lokata nieodnawialna. Odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu okresu odsetkowego. 

Lokata przyjmowana od dnia 15.04.2020 r. do 30.09.2021r. lub do wyczerpania ogólnego limitu. Oferta wyłącznie dla nowych środków 
ulokowanych w Banku tj. stanowiących nadwyżkę ponad łączne saldo klienta na indywidualnych i wspólnych rachunkach oszczędnościowo-
rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych przez Bank na koniec pierwszego 
dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym zawarto lokatę „Biała” oraz niepochodzących ze zlikwidowanych lokat w Banku 
Spółdzielczym w Starej Białej przez Posiadacza lokaty oraz jego małżonka, wstępnych i zstępnych. 
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1.3.  Kredyty  

Tabela 1. Kredyt  w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie stałe 

1. Kredyt odnawialny w ROR 7,20% 

*) oprocentowanie nie może przekroczyć dwukrotności   wysokości odsetek ustawowych  

Tabela 2. Karta kredytowa  

Lp. Rodzaj operacji Oprocentowanie zmienne *) 

1. Zadłużenie z tytułu operacji dokonywanych przy użyciu kredytowej karty 
płatniczej Visa i MasterCard 

WIBOR 12M + marża 6,16% 
 

dla umów zawartych od dnia 29.05.2020 r. 
*) oprocentowanie nie może przekroczyć dwukrotności   wysokości odsetek ustawowych  

Tabela 3. Kredyt mieszkaniowy 

Lp. Rodzaj/cel kredytu oraz wysokość wkładu własnego Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt mieszkaniowy 

 1) wkład własny powyżej 30 % wartości nakładów  
2) wkład własny do 30% wartości nakładów 

WIBOR 6M + marża 2,50 p.p.  
WIBOR 6M + marża 3,00 p.p.  

Tabela 4. Kredyt konsolidacyjny 

Lp. Okres kredytowania Oprocentowanie zmienne*) 

1. do 25 lat  WIBOR 6M + marża 4,00 p.p. 

Obowiązuje dla umów zawartych od 1.06.2020 r. 

Tabela 5. Pożyczka hipoteczna 

Lp. Okres kredytowania Oprocentowanie zmienne 

1.  do 15 lat  WIBOR 6M + marża 4,00 p.p. 

Tabela 6. Pozostałe kredyty konsumenckie   

Lp. Rodzaj kredytu / okres kredytowania Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt „Biała Ekspres” 6,9% - 

2.  Kredyt gotówkowy „Kredyt EKO!” - WIBOR  6M + marża  4,50 p.p. 

1.4.  Należności przeterminowane  

Tabela 1. Należności przeterminowane  

Lp. Rodzaj należności Oprocentowanie zmienne 

1. Należności przeterminowane z tytułu kredytów i pożyczek  Dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za 
opóźnienie  
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Rozdział 2. Klienci instytucjonalni  

2.1. Rachunki bankowe  

Tabela 1. Rachunki rozliczeniowe i rachunek lokacyjny 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne 

1. Rachunek bieżący   
1) Konto FIRMA, Konto FIRMA PLUS, Konto AGRO,  
2) NON-PROFIT: 

a) do dnia 31.12.2020 r. 
b) od dnia 01.01.2021 r. 

 
0,00% 

 
0,02% 
0,00% 

2. Rachunek pomocniczy  
1) dla rachunków otwartych w ramach konta NON-PROFIT: 

a) do dnia 31.12.2020 r. 
b) od dnia 01.01.2021 r. 

2) dla rachunków otwartych w ramach pozostałych kont 

 
 

0,02% 
0,00% 
0,00% 

2. Rachunek VAT Brak oprocentowania 

3. 
 

 

Rachunek lokacyjny  

1) dla kwot od 0 do 49.999,99 zł. 0,05 % 

2) dla kwot od 50.000,00 zł. do 99.999.99 zł. 0,07 % 

Środki zgromadzone na rachunkach są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu Banku, a kapitalizacja 
odsetek odbywa się  w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 
Oprocentowanie salda środków na rachunku lokacyjnym uzależnione jest od wysokości tego salda. 
Oprocentowanie na rachunku lokacyjnym  obowiązuje dla umów zawartych od 1.06.2020 r. 
Rachunek lokacyjny  udostępniany  w elektronicznych kanałach dostępu. 

Tabela 2. Lokata overnight  

Lp. Okres zadeklarowania Oprocentowanie zmienne 

1. dla kwot od 50.000,00 zł. do 999.999,99 zł. WIBID O/N x współczynnik 0,40 

2. dla kwot od  1.000.000,00 zł.  WIBID O/N x współczynnik 0,50 

Lokata overnight jest lokatą jednodniową zakładaną automatycznie w danym dniu do wysokości salda na rachunku bieżącym na koniec każdego dnia 
operacyjnego z zastrzeżeniem, iż saldo rachunku przewyższać będzie 50.000,00 zł. 

 Tabela 3. Lokaty terminowe dla przedsiębiorców (z wyjątkiem rolników)  

 

Lp. Okres zadeklarowania Oprocentowanie stałe 

1. 7 dni 0,03% 

2. 14 dni  0,04% 

3. 21 dni 0,05% 

4. 1 miesiąc  0,05% 

5. 3 miesiące 0,06% 

6. 6 miesięcy 0,07% 

7. 12 miesięcy 0,08% 

Lokata odnawialna, dotyczy lokat odnawianych od 1.06.2020 r. 
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Tabela 4. Lokaty terminowe dla rolników  

Lp. Okres zadeklarowania Oprocentowanie stałe  

1. 1 miesiąc 0,05% 

2. 3 miesiące 0,06% 

3. 6 miesięcy 0,07% 

4. 12 miesięcy 0,08% 

Lokata odnawialna, dotyczy lokat odnawianych od 1.06.2020 r. 

Tabela 5. Rachunki i lokaty terminowe w walutach wymienialnych   

Lp. Rodzaj rachunku/lokaty Oprocentowanie stałe  

  USD EUR GBP 

1. Rachunek bieżący brak oprocentowania 

2. Lokata terminowa 3 miesięczna*) 0,10 % brak 
oprocentowania 

0,15 % 

*) Lokata odnawialna; bez konieczności złożenia przez posiadacza rachunku dodatkowej dyspozycji, na kolejny okres umowny równy 
dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej oraz aktualnego rodzaju oprocentowania obowiązujących w Banku w dniu odnowienia. 
Minimalna wpłata na terminową lokatę oszczędnościową wynosi 100 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie. 

     

2.2. Kredyty  

2.2.1. Kredyty dla rolników  

Tabela 1. Kredyt obrotowy  w rachunku bieżącym  

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  WIBOR 3 M + marża 4,5 p.p. 

    

Tabela 2. Kredyty obrotowe celowe   

Lp. Rodzaj kredytu  / okres kredytowania 
Oprocentowanie  

Zmienne stałe 

1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 

- do 1 roku WIBOR 3M + marża 4,5 p.p. --- 

- powyżej 1 roku WIBOR 3M + marża 4,5 p.p.  --- 

2. Kredyt rewolwingowy WIBOR 3M + marża 5,0 p.p. --- 

Tabela 3. Kredyty inwestycyjne komercyjne 

Lp. Rodzaj kredytu /okres kredytowania  Oprocentowanie zmienne  

1. Kredyt inwestycyjny „Agrokredyt” 

- do 1 roku WIBOR 3M + marża 3,5 p.p.  

- powyżej 1 roku do 8 lat WIBOR 3M + marża 4,0 p.p.  

- powyżej 8 lat WIBOR 3M + marża 4,5 p.p.  

2. Kredyt inwestycyjny „Agrokredyt” przeznaczony na 
uzupełnienie kredytu preferencyjnego z dopłatami 
ARiMR  lub  na zakup gruntów rolnych  

 
WIBOR 3M + marża 3,30 p.p.  
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Tabela 4. Kredyt PROW 

Lp. Okres kredytowania  Oprocentowanie zmienne 

1. do 1 roku  
WIBOR  3M 

+ marża  3,50  p.p. 
 

2. powyżej 1 roku do 3 lat 

3. powyżej 3 lat 

Tabela 5. Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR 

Lp. 
 

Rodzaj kredytu   Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR Na odrębnych zasadach  
określonych w rozporządzeniach MR I ARiMR  

Tabela 6. Kredyty z częściową spłatą kapitału przez ARiMR 

Lp. Rodzaj kredytu   Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt inwestycyjny z linii CSK WIBOR 3M + marża 4,00 p.p 

Tabela 7. Kredyt hipoteczny 

Lp. Okres kredytowania Oprocentowanie zmienne 

-  do 15 lat WIBOR 3M + marża 4,00 p.p. 

Tabela 8. Karta kredytowa  

Lp. Rodzaj operacji Oprocentowanie zmienne  

1. Zadłużenie z tytułu operacji dokonywanych przy użyciu kredytowej karty 
płatniczej MasterCard Business 

7,2% 

 

2.2.2. Kredyty dla przedsiębiorców  

Tabela 1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym WIBOR  3M + marża 4,00 p.p. 

Tabela 2. Kredyty obrotowe celowe   

Lp. Rodzaj kredytu  / okres kredytowania Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 

- do 1 roku WIBOR 3M + marża 4,00 p.p. 

- powyżej 1 roku WIBOR 3M + marża  4,50 p.p. 

2. Kredyt rewolwingowy WIBOR 3M + marża 4,50 p.p. 
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Tabela 3. Kredyt inwestycyjny komercyjny, kredyt technologiczny 

Lp. Okres kredytowania Oprocentowanie zmienne  

1. do 3 lat WIBOR 3M + marża  3,50 p.p. 

2. powyżej 3 lat WIBOR 3M + marża  4,00 p.p. 

Tabela 4. Kredyt PROW 

Lp. Okres kredytowania Oprocentowanie zmienne 

1. do 1 roku 
 

WIBOR  3M + marża  3,50  p.p.  
 

2. powyżej 1 roku do 3 lat 

3. powyżej 3 lat 

Tabela 5. Wykup wierzytelności handlowych (faktoring) i dyskonto weksli handlowych 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Wykup wierzytelności 

- Stopa dyskontowa dla faktoringu właściwego  WIBOR 3M + marża 5,00  p.p. 

- Stopa dyskontowa dla faktoringu niewłaściwego  WIBOR 3M + marża 4,50  p.p. 

- Wydłużenie okresu spłaty skupionych wierzytelności – odsetki płatne 
przez Odbiorcę 

WIBOR 3M + marża 5,00  p.p. 

2. Kredyt dyskontowy 

- Stopa dyskontowa weksli handlowych WIBOR 3M + marża 5,00 p.p. 

Tabela 6. Kredyt hipoteczny  

Lp. Okres kredytowania Oprocentowanie zmienne  

1. Do 15 lat  WIBOR 3M + marża 4,00 p.p. 

Tabela 7. Karta kredytowa  

Lp. Rodzaj operacji Oprocentowanie zmienne  

1. Zadłużenie z tytułu operacji dokonywanych przy użyciu kredytowej karty 
płatniczej MasterCard Business 

7,2% 

*) oprocentowanie nie może przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. 
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2.2.3. Kredyty dla samorządów  

Tabela 1. Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego 

Lp. Rodzaj kredytu   Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt krótkoterminowy na finansowanie deficytu budżetowego 
( w rachunku celowym i rachunku bieżącym) 

WIBOR 3 M + marża od 0,50 p.p. 

2. Kredyt inwestycyjny WIBOR 3 M + marża od 0,50 p.p. 

2.2.4. Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych 

Tabela 1. Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych 

Lp. Rodzaj kredytu   Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych WIBOR 3M + marża od 3,00 p.p 

2. Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych przeznaczony na 
finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i 
remontowych 

WIBOR 3M +marża od 3,00 p.p. 

 

2.3. Należności przeterminowane  

Tabela 1. Należności przeterminowane  

Lp. Rodzaj należności  Oprocentowanie zmienne  

1. Należności przeterminowane z tytułu pożyczek i kredytów  
dwukrotność    

wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie  

2. 
Należności przeterminowane z tytułu wykupu wierzytelności 
handlowych (faktoring i dyskonto weksli) 

 
odsetki ustawowe za opóźnienie 

3. 
Należności przeterminowane od jednostek samorządu 
terytorialnego 

 
odsetki ustawowe za opóźnienie 
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Rozdział 3. Oprocentowanie produktów bankowych wycofanych z oferty Banku 

(wyłącznie z oprocentowaniem zmiennym) 

3.1. Rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe  

Tabela 1. Rachunek oszczędnościowy mieszkaniowy 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne 

1. Rachunek oszczędnościowy mieszkaniowy  0,10% 

Środki zgromadzone na rachunkach  są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej przy czym kapitalizacja  odsetek odbywa się  w ostatnim 
dniu miesiąca kalendarzowego. 

Tabela 2. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie  

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne 

1. Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie potwierdzony wystawieniem 
książeczki oszczędnościowej 

brak oprocentowania 

2. Rachunek oszczędnościowy „SKARBONKA” dla umów zawartych do dnia 13.04.2020 r.*) 

2.1. od   kwoty 100 zł do 999,99 zł 0,00% 

2.2. od 1.000 zł do 9.999,99 zł 0,00% 

2.3. od  10.000 zł do 49.999,99 zł 0,00% 

2.4. od 50.000 zł 0,11% 

3. Rachunek oszczędnościowy „SKARBONKA” dla umów zawartych od 14.04.2020 r. do 31.05.2020 r. **) 

3.1. od 100 zł do 9.999,99 zł 0,00% 

3.2. od 10.000 zł do 49.999,99 zł 0,00% 

3.3. od 50.000 zł 0,00% 

Środki zgromadzone na rachunkach w ust.1 są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej przy czym kapitalizacja  odsetek odbywa się  w 
ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 
Rachunek „Skarbonka” dedykowany jest  dla posiadaczy rachunków: oszczędnościowo-rozliczeniowych  oraz   rozliczeniowych  „BIZNES-AGRO” .  
Oprocentowanie salda środków na rachunku „Skarbonka” uzależnione jest od wysokości tego salda i oparte jest o stopę redyskonta weksli ogłaszaną 
przez Radę Polityki Pieniężnej skorygowaną o stałą marżę Banku, która: 
*) dla umów zawartych do 13.04.2020 r. wynosi: 
a) dla rachunku w ust.2.1. wynosi minus 1,5 pp. i nie mniej niż 0,00% 
b) dla rachunku w ust. 2.2. wynosi minus 1,0 pp. I nie mniej niż 0,00% 
c) dla rachunku w ust. 2.3. wynosi  minus 0,50 pp. i nie mniej niż 0,00% 
d) dla rachunku w ust. 2.4. wynosi 0 pp.  
**) dla umów zawartych od 14.04.2020 r. do 31.05.2020 r.  wynosi: 
a) dla rachunku w ust.3.1. wynosi minus 0,35 pp. i nie mniej niż 0,00% 
b) dla rachunku w ust. 3.2. wynosi minus 0,30 pp. i nie mniej niż 0,00% 
c) dla rachunku w ust. 3.3. wynosi minus 0,20 pp i nie mniej niż 0,00% 

Tabela 3. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe  

Lp. Rodzaj rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Oprocentowanie zmienne  

1. UNIKONTO MINIMUM, PRACOWNIK, START, [m1], Konto za złotówkę, UNIKONTO 
PRESTIŻ, VIP, UNIKONTO SENIOR 

0,00% 

Środki zgromadzone na rachunkach  są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej przy czym kapitalizacja  odsetek odbywa się  w ostatnim 
dniu miesiąca kalendarzowego. 
 
Oprocentowanie rachunków wymienionych w ust.1-2  określa decyzja Zarządu Banku. 
Oprocentowanie rachunku wymienionego w ust.3  oparte jest o stopę redyskonta weksli ogłaszaną przez Radę Polityki Pieniężnej skorygowaną o 
stałą marżę Banku, która wynosi minus 1,00 pp. i nie mniej niż 0,00 % 
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Tabela 4. Terminowa lokata oszczędnościowa systematycznego oszczędzania  

Lp. Okres lokowania Oprocentowanie zmienne 

1. 6 miesięcy 0,00% 

2. 12 miesięcy 0,11% 

3. 24 miesięcy 0,26% 

4. 36 miesięcy 0,66% 

5. 48 miesięcy 1,30% 

6. 60 miesięcy 1,11% 

Lokata odnawialna. 
Oprocentowanie lokat ustalane jest w oparciu o stopę redyskonta weksli ogłaszaną przez Radę Polityki Pieniężnej skorygowaną o stałą marżę Banku, 
która: 
- dla  lokaty 6 miesięcznej wynosi minus 0,25 pp. i nie mniej niż 0,00% 
- dla lokaty 12 miesięcznej wynosi 0 pp., 
- dla lokaty 24 miesięcznej wynosi plus 0,15  pp. 
- dla lokaty 36 miesięcznej wynosi plus 0,55  pp. 
- dla lokaty 48 miesięcznej wynosi plus 0,75  pp. 
- dla lokaty 60 miesięcznej wynosi plus 1,00  pp. 
Odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu okresu odsetkowego. 

 
Wypłata środków pieniężnych przed upływem okresu oszczędzania: 

1. przed upływem 12 miesięcznego okresu   0,02%  

2. po upływie 12 miesięcznego a przed upływem 24 miesięcznego okresu  0,11% 

3. po upływie 24 miesięcznego a przed upływem 36 miesięcznego okresu  0,26% 

4. po upływie 36 miesięcznego a przed upływem 48 miesięcznego okresu  0,66% 

5. po upływie 48 miesięcznego a przed upływem 60 miesięcznego okresu  0,86% 

Oprocentowanie wypłat środków pieniężnych przed upływem okresu odsetkowego wymienionych w ust.2-5  ustalane jest w oparciu o stopę 
redyskonta weksli ogłaszaną przez Radę Polityki Pieniężnej skorygowaną o stałą marżę Banku, która dla wypłat: 
a) w ust. 2 wynosi  0 pp., 
b) w ust.3 wynosi plus 0,15 pp., 
c) w ust. 4 wynosi plus 0,55 pp., 
d) w ust. 5 wynosi plus 0,75 p.p. 

Tabela 5. Rachunki rozliczeniowe i rachunek lokacyjny 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne 

1. Rachunek bieżący i pomocniczy   
PAKIET: INSTYTUCJA, MIESZKANIE, BIURO,  BIZNES START, BIZNES STANDARD,  
BIZNES PREMIUM,  BIZNES AGRO 

0,00% 

2. Konto „Wiele za Niewiele” 0,00% 

3. Rachunek lokacyjny dla umów zawartych do 13.04.2020 r. *) 

3.1. dla kwot od 0 do 49.999,99 zł. 0,00 % 

3.2. dla kwot od 50.000,00 zł. do 99.999.99 zł. 0,00 % 

3.3. dla kwot od  100.000,00 zł. 0,00 % 

4. Rachunek lokacyjny dla umów zawartych od 14.04.2020 r. do 31.05.2020 r. **) 

4.1. dla kwot od 0 do 49.999,99 zł. 0,00 % 

4.2. dla kwot od 50.000,00 zł. 0,00 % 

Środki zgromadzone na rachunkach są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej przy czym kapitalizacja  odsetek odbywa się  w ostatnim 
dniu miesiąca kalendarzowego. 
Rachunek dostępny do 13.04.2020 r. 
Rachunek lokacyjny dedykowany jest dla posiadaczy rachunków bieżących przedsiębiorstw  
Oprocentowanie salda środków na rachunku lokacyjnym uzależnione jest od wysokości tego salda. 
Oprocentowanie rachunku lokacyjnego oparte jest o stopę redyskonta weksli ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej skorygowaną o stałą marżę 
Banku, która: 
*) dla umów zawartych do 13.04.2020 r. wynosi: 
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a) dla rachunku w ust. 3.1. wynosi minus 1,25p.p. i nie mniej niż 0,00% 
b) dla rachunku w ust. 3.2. wynosi minus 1,00 p.p. i nie mniej niż 0,00% 
c) dla  rachunku w ust. 3.3. wynosi minus 0,75 p.p. i nie mniej niż 0,00% 

**) dla umów zawartych od 14.04.2020 r. do 31.05.2020 r. wynosi: 
a) dla rachunku w ust. 4.1. wynosi minus 0,40 p.p. i nie mniej niż 0,00% 
b) dla rachunku w ust. 4.2. wynosi minus 0,35 p.p. i nie mniej niż 0,00% 

Tabela 6. Terminowa lokata oszczędnościowa „Sezonowa”  

Lp. Okres lokowania  Oprocentowanie zmienne*) 

1. 6 miesięcy 0,00% 

2. 12 miesięcy 0,01% 

3. 24 miesiące 0,06% 

Lokata  odnawialna; bez konieczności złożenia przez posiadacza rachunku dodatkowej dyspozycji, na kolejny okres umowny równy 
dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej oraz aktualnego rodzaju oprocentowania obowiązujących w Banku w dniu odnowienia. 
Odsetki za miniony okres podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu okresu odsetkowego. 
*)Oprocentowanie zmienne oparte jest o stopę redyskonta weksli ogłaszaną przez Radę Polityki Pieniężnej skorygowaną o stałą marżę Banku, która: 

a) dla rachunku w ust. 1  wynosi minus 0,15 pp.i nie mniej niż 0,00% 
b) dla rachunku w ust. 2  wynosi  minus 0,10 pp.i nie mniej niż 0,00% 
c) dla rachunku w ust. 3 wynosi minus 0,05 pp. i nie mniej niż 0,00% 

Oprocentowanie obowiązuje dla lokat odnawianych i nowych umów zawartych do 31.05.2020 r. 

 

3.2. Kredyty 

Tabela 1. Kredyty konsumenckie   

Lp. Rodzaj kredytu / okres kredytowania Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne 

1.  Kredyt gotówkowy „Kredyt EKO!” do dnia 
01.04.2021 

- 
WIBOR  12M + marża  4,50 p.p. 

 

 

Tabela 2. Karta kredytowa dla klientów indywidualnych 

Lp. Rodzaj operacji Oprocentowanie zmienne 

1. Zadłużenie z tytułu operacji 
dokonywanych przy użyciu 
kredytowej karty płatniczej Visa i 
MasterCard 

  1)WIBOR 12M + marża 11,45% *) 

dla  umów zawartych od dnia 09.05.2013 r. do dnia 08.10.2014 r. 

2)WIBOR 12M + marża 9,25%*) 

dla  umów zawartych od dnia 09.10.2014 r. do dnia 04.03.2015 r. 

4) WIBOR 12M + marża 7,97%**) 

dla  umów zawartych od dnia 05.03.2015 r. do dnia 31.01.2016 r. 

5) WIBOR 12M + marża 8%**) 

dla  umów zawartych od dnia 01.02.2016 r. do dnia 17.03.2020 r. 

6) WIBOR 12M + marża 7,16%**) 

dla  umów zawartych od dnia 18.03.2020 r. do dnia 8.04.2020 r. 

7) WIBOR 12M + marża 6,16%**) 

dla  umów zawartych od dnia 9.04.2020 r. do dnia 28.05.2020 r. 

*)Oprocentowanie  nie może przekroczyć  czterokrotności stopy  kredytu lombardowego NBP 
**) Oprocentowanie nie może przekroczyć dwukrotności   wysokości odsetek ustawowych 
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Tabela 3. Debet dopuszczalny w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym 

Lp. Rodzaj kredytu / okres kredytowania Oprocentowanie zmienne 

1. Debet dopuszczalny 15,00% 

Oprocentowanie kredytu nie może przekroczyć  czterokrotności stopy  kredytu lombardowego NBP 

3.3.  Należności przeterminowane  

Tabela 1.  Należności przeterminowane  

Lp. Rodzaj należności Oprocentowanie zmienne 

1. Należności przeterminowane z tytułu kredytów i pożyczek  20,00% 
 

Oprocentowanie dotyczy umów zawartych do dnia 01.04.2012 r. z klientami indywidulnymi,  do dnia 23.10.2012 r. z klientami instytucjonalnymi. 
Oprocentowanie nie może przekroczyć  czterokrotność stopy  kredytu lombardowego NBP. 

   

1. Należności przeterminowane z tytułu kredytów i 
pożyczek  

czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP 
 

2. Należności przeterminowane z tytułu debetów 
niedopuszczalnych  

czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP 
 

Oprocentowanie dotyczy umów zawartych od dnia 02.04.2012 r. do dnia 31.12.2015 r. z klientami indywidulnymi,  od dnia 24.10.2012 r. do dnia 
31.12.2015 r. z klientami instytucjonalnymi. 

Rozdział 4. Oprocentowanie odnawialnych terminowych lokat oszczędnościowych 

wycofanych  z oferty Banku 

Tabela 1. Terminowa lokata oszczędnościowa „Lokata na Dobry Początek” 

Lp. Okres lokowania Oprocentowanie stałe*) 

1. 3 miesiące 0,05 % 

Lokata odnawialna tylko dla środków zdeponowanych na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej  „Lokata na Dobry Początek”” wraz z 
odsetkami, których termin zapadalności upłynął, 
Odsetki od lokaty  podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu okresu odsetkowego. 

*) dotyczy lokat odnawianych od 1.06.2020 r. 

Tabela 2. Terminowa lokata oszczędnościowa „Biała bis” 

Lp. Okres lokowania Oprocentowanie stałe*) 

1. 3 miesiące 0,05% 

Lokata odnawialna tylko dla środków zdeponowanych na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej  „Biała bis” wraz z odsetkami, których 
termin zapadalności upłynął 
Odsetki od lokaty  podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu okresu odsetkowego. 

*) dotyczy lokat odnawianych od 1.06.2020 r. 
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Rozdział 5. Oprocentowanie produktów bankowych dawnego Sierpeckiego Banku 

Spółdzielczego  (wycofane z oferty Banku)  

5.1 Rachunki bieżące i lokaty terminowe 

Tabela 1. Rachunki bieżące i lokaty terminowe 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne 

1. Rachunki bieżące dla klientów instytucjonalnych w tym rolników ind. 0,00% 

2. Rachunki a’vista 
 

brak oprocentowania 

3. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy POL-konto brak oprocentowania 

4. Lokaty terminowe 1 miesięczne 0,05% 

5. Lokaty terminowe 3 miesięczne 0,06% 

6. Lokaty terminowe 6 miesięczne 0,08% 

7. Lokaty terminowe 12 miesięczna 0,09% 

8. Lokaty terminowe 24 miesięczne 0,09% 

9. Lokaty terminowe 36 miesięczna 0,09% 

10. Rachunek oszczędnościowy mieszkaniowy  0,10% 

11. Likwidacja lokaty terminowej przed terminem umownym 0,00 % 

⎯ oprocentowanie liczone w stosunku rocznym, 

⎯ odsetki od lokat terminowych nalicza się na koniec każdego miesiąca w formie zaliczki odsetkowej, a kapitalizuje się po upływie okresu 
zadeklarowanego, 

⎯ odsetki od rachunków bieżących dla rolników ind. i ROR nalicza się i dopisuje na koniec każdego kwartału, 
odsetki od pozostałych rachunków nalicza się i dopisuje na koniec roku kalendarzowego 

 
5.2. Kredyty 

Tabela 1. Kredyty dla osób prywatnych 

Lp. Rodzaj kredytu / okres kredytowania Oprocentowanie zmienne 

1. Uniwersalny Kredyt Konsumencki (UKK) 6,80% 

2. Szybka Gotówka (SG) 8,80%*) 

3. Gotówka dla Ciebie (GC) 0,00% 

4. Szczęśliwa „7” (S7) 7,00 % 

5. Udane Wakacje (UW) 6,60% 

6. Zimowe Potrzeby (ZP) 7,50%*) 

7. Kredyt konsumencki dla pracowników⎯ sektora finansowego i budżetowego (SFB) 5,00% 

8. Słoneczny Kredyt Konsumencki (SKK) 4,45% 

9. Kredyt konsolidacyjny (KK) 7,40%*) 

10. Kredyt odnawialny w rachunku POL-Konto 8,99%*) 

11. Kredyt dla Seniora (KDS) 5,50% 

12. Kredyt Prima Aprilis (KPA) 5,00% 

13. Kredyt mieszkaniowy – M jak Mieszkanie (MM) WIBOR 3M – marża 

14. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny (UKH) WIBOR 3M – marża 

*) oprocentowanie nie może przekroczyć dwukrotności   wysokości odsetek ustawowych 
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Tabela 2. Kredyty na działalność rolniczą  

Lp. Rodzaj kredytu / okres kredytowania 
Oprocentowanie 

zmienne 
Oprocentowanie 

stałe 

1. Kredyt w rachunku bieżącym na stałe wpływy (KRBSW) 8,99%*) - 

2. Kredyt w rachunku bieżącym (KRBR)  
do kwoty 200.000,00 zł 
powyżej kwoty 200.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł 
powyżej kwoty 400.000,00 zł 

 
7,60%*) 
6,90% 
5,60% 

- 

3. Kredyt konsolidacyjny „Rolnik” (KKR) 
do kwoty 150.000,00 zł 
powyżej kwoty 150.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł 
powyżej kwoty 400.000,00 zł 

 
8,50%*) 

7,50%*) 
6,30% 

- 

4. Kredyt operacyjny dla hodowców drobiu „Kurka” (KOpK) 6,00 % - 

5. Kredyt operacyjny dla producentów sadzonek „Wiosna” (KOpW) 6,10% - 

6. Kredyt operacyjny „Inwentarz” (KOpI) 
do kwoty 50.000,00 zł 
powyżej kwoty 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł 
powyżej kwoty 150.000,00 zł 

 
7,40%*) 
7,00% 
6,60% 

- 

7. Kredyt operacyjny klęskowy komercyjny (KOpKL) 4,60% - 

8. Kredyt operacyjny „Nawozy” (KOpN) 7,80%*) - 

9. Kredyt operacyjny preferencyjny klęskowy (KO2) WIBOR 3M – Marża - 

10. Kredyt operacyjny standardowy (KOpS) 
do kwoty 50.000,00 zł 
powyżej kwoty 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł 
powyżej kwoty 150.000,00 zł 

 
7,70%*) 
7,00% 
6,60% 

- 

11. Kredyt inwestycyjny komercyjny „Grunty” (KInKG) 
do kwoty 100.000,00 zł 
powyżej kwoty 100.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł 
powyżej kwoty 250.000,00 zł 

 
6,10% 
5,50% 
4,90% 

- 

12. Kredyt inwestycyjny komercyjny Standardowy (KInKS) 6,40% - 

13. Uniwersalny rolniczy kredyt hipoteczny (URKH) 7,90%*) - 

14. Kredyt obrotowy „hektarowy” (dla rolników, udzielane do dnia 31.12.2020 
r.) 

- 5,00% 

*) oprocentowanie nie może przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych 

 

Tabela 3. Kredyty na działalność gospodarczą   

Lp. Rodzaj kredytu / okres kredytowania Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt w rachunku bieżącym (RBKI)  
do kwoty 50.000,00 zł 
powyżej kwoty 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł 
powyżej kwoty 100.000,00 zł do 200.000,00 zł 
powyżej kwoty 200.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł 
powyżej kwoty 500.000,00 zł 

 
8,70%*) 

7,80%*) 

6,90% 
6,00% 
5,10% 

2. Kredyt operacyjny standardowy (OBKI) 8,80%*) 

3. Kredyt inwestycyjny standardowy (KIKI) 7,20% 

4. Kredyt konsolidacyjny (KKKI) 8,70%*) 

*) oprocentowanie nie może przekroczyć dwukrotności  wysokości odsetek ustawowych 
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Tabela 4 Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego 

Lp. Rodzaj kredytu / okres kredytowania Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt w rachunku podstawowym 
 

indywidualna stawka oprocentowania 

2. Kredyt konsolidacyjny zgodnie z zapisami SWIZ 

 
Tabela 5  Kredyty przeterminowane 

Lp. Rodzaj kredytu / okres kredytowania Oprocentowanie zmienne 

1. Dla umów zawartych do 31.12.2015 r.  
 

Czterokrotność stopy  kredytu 
lombardowego NBP 

2. Dla umów zawartych od 1.01.2016 r.  
 

Dwukrotność wysokości odsetek 
ustawowych za opóźnienie 

 

Rozdział 6. Oprocentowanie produktów bankowych dawnego Banku  

Spółdzielczego w Żychlinie  (wycofane z oferty Banku)  

6.1. Rachunki bieżące i lokaty terminowe – Oddział w Żychlinie 

Lp. Rodzaj rachunku   Oprocentowanie zmienne 

1. Rachunki bieżące dla klientów instytucjonalnych w tym rolników ind. 0,00% 

2. Rachunki a’vista brak oprocentowania 

3. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe brak oprocentowania 

4. Lokaty terminowe 1 miesięczne 0,05% 

5. Lokaty terminowe 2 miesięczne 0,05% 

6. Lokaty terminowe 3 miesięczne  0,06% 

7. Lokaty terminowe 6 miesięczne 0,08% 

8. Lokaty terminowe 12 miesięczne  0,09% 

9. Lokaty terminowe 24 miesięczne 0,09% 

10. Lokaty terminowe 36 miesięczne 0,09% 

11. Rachunek oszczędnościowy mieszkaniowy  0,10% 

Oprocentowanie liczone w stosunku rocznym 

 
6.2. Rachunki bieżące i lokaty terminowe – Oddział w Strzelcach 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne 

1. Rachunki bieżące dla klientów instytucjonalnych w tym rolników ind. 0,00% 

2. Rachunki a’vista brak oprocentowania 

3. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe brak oprocentowania 

4. Lokaty terminowe 1 miesięczne 0,05% 

5. Lokaty terminowe 2 miesięczne 0,05% 

6.  Lokaty terminowe 3 miesięczne   0,06% 

7. Lokaty terminowe 6 miesięczne 0,08% 

8. Lokaty terminowe 12 miesięczne 0,09% 
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9. Lokaty terminowe 24 miesięczne 0,09% 

10. Lokaty terminowe 36 miesięczne 0,09% 

 

6.3. Kredyty 

Lp. Rodzaj kredytu / okres kredytowania Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt obrotowy dla przedsiębiorstw indywidulanych do 1 roku 7,00% 

2. Kredyt obrotowy i inwestycyjny dla przedsiębiorstw i spółek 
prywatnych oraz przedsiębiorstw indywidualnych, rolników i 
spółdzielni:  
w kwocie 150.000,00 zł do 200.000,00 zł 
w kwocie powyżej 200.000,00 zł  

 
6,50% 

 
5,00% 
4,00% 

3. Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz 
przedsiębiorców indywidualnych ( w tym rolników) powyżej 5 lat 

WIBOR 1 M + marża 4 p.p. 

4. Kredyt w rachunku bieżącym  10,00 % *) 

5. Kredyt w rachunku bieżącym dla klientów instytucjonalnych od 
1.01.2018 r. 

6,00% 

6. Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką WIBOR 1 M + marża 5 p.p. 

7. Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką (udzielone od 
2015 r.) 

7,00% 

8. Kredyt w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą pow. 150.000,00 zł 

7,00% 

9. Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej 7,00% 

10. Kredyt gospodarski BS do 3 lat 5,00% 

11. Kredyt inwestycyjny na modernizację i remont budynków gosp. 
związanych z działalnością rolniczą oraz na remont maszyn 

6,50% 

12. Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów 5,00% 

13 Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów udz. od 1.05.2018 r. 4,00% 

14. Kredyt pomostowy PROW do 5 lat 9,00%*) 

15. Kredyt pomostowy PROW powyżej 5 lat 8,00%*) 

16. Kredyt pomostowy PROW udzielone od 2014 r. 5,90% 

17. Kredyt pomostowy PROW udzielone od 16.06.2015 r. 5,00% 

18. Kredyt pomostowy PROW udzielone od 5.08.2015 r. dla młodych 
rolników w okresie do 5 lat objęcia gospodarstwa 

WIBOR 3 M + marża 2,80 p.p. 

19. Kredyt pomostowy PROW udzielone od 1.01.2018 r. 4,50% 

20. Kredyt konsumencki gotówkowy i w ROR  8,00%*) 

21. Kredyt konsumencki gotówkowy „Kredyt dla Ciebie” 5,00% 

22. Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone klientom 
indywidualnym (kredyty mieszkaniowe, kredyty konsumenckie 
zabezpieczone hipotecznie i pożyczki hipoteczne) 

8,00%*) 

23. Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone klientom 
indywidualnym (kredyty mieszkaniowe, kredyty konsumenckie 
zabezpieczone hipotecznie i pożyczki hipoteczne) udzielone od 
5.08.2015 r. 

5,50% 

24. Kredyt inwestycyjny dla ochotniczych straży pożarnych 5,00% 

25. Kredyt obrotowy klęskowy na wznowienie produkcji w gospodarstwie 
rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez suszę 

4,50% 
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26. Kredyt inwestycyjny dla firm leasingowych WIBOR 3 M + marża 1,50 p.p. 

 Kredyty przeterminowane i debety w rachunku  

1. Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego Zgodnie z umową przetargu 

2. Należności przeterminowane z tytułu kredytów i pożyczek udzielone 
do 31.12.2015 r. 

czterokrotność stopy kredytu 
lombardowego NBP 

3. Należności przeterminowane z tytułu kredytów i pożyczek udzielone 
od 1.01.2016 r.  

dwukrotność    
wysokości odsetek ustawowych za 

opóźnienie  

4.  Debety dopuszczalne w rachunku bieżącym i ROR dwukrotność    
wysokości odsetek ustawowych za 

opóźnienie   

*) oprocentowanie nie może przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych 

 

Biała, dnia 24 marca 2021 r. 

 


