
 

 

Tabela oprocentowania kredytów udzielanych 

przez Bank Spółdzielczy w Świeciu od 01.02.2023 r. 

 
 

I KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  
1. Kredyty obrotowe dla wszystkich podmiotów 

 

oprocentowanie wg stawki Wibor  3M
4
 + stała marża Banku od 0,50% do 6,71% 

 

 

 

 

2. Kredyt obrotowy „Dobry Plon”  

oprocentowanie zmienne wg Uchwały Zarządu    

ze spłatą – do 12 m-cy     6,99% 

ze spłatą – do 18 m-cy     7,20%         

  

 

 

 

3. Kredyty w rachunku bieżącym  

   ze spłatą do 3 lat   
oprocentowanie zmienne wg stawki Wibor 3M

4
+stała marża Banku od 0,50% do 8,71% 

 

 

 

4. Kredyty w rachunku bieżącym „AGROLINIA” dla rolników 

    ze spłatą do 3 lat   
oprocentowanie zmienne wg stawki Wibor 3M

4
+stała marża Banku od 1,00% do 8,71% 

  

5. Kredyty inwestycyjne dla wszystkich podmiotów  

 

oprocentowanie zmienne wg stawki Wibor 3M
4 

lub1M
3
+stała marża Banku od 0,50% do 8,71% 

6. Karty kredytowe  

oprocentowanie zmienne (stopa ref. NBP + 3,5%) x 2   
  

7. Kredyty inwestycyjne  „AGROKREDYT” – rolnicy 

    

- do 5 lat                od 1,00% do 8,00%  

- powyżej 5 lat      od 1,50% do 8,50% 

 oprocentowanie zmienne wg stawki Wibor  3M
4
 + stała marża Banku 

8. Kredyt inwestycyjny – gospodarski „AGRO” 

 

- do 2 lat   oprocentowanie stałe  6,50% 

-do 5 lat   oprocentowanie zmienne wg stawki Wibor 3M
4
+stała marża Banku  

               od 2,50 do 8,71% 

 

9. Kredyt inwestycyjno-obrotowy 

 

oprocentowanie wg stawki Wibor 3M
4
+stała marża Banku od 0,50% do 8,71% 

 

 

10. Podręczny kredyt obrotowy  
oprocentowanie  własne Banku (zmienne) 9,50% 

 

11. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR 

 

Zgodnie z zawartymi umowami ARiMR 

 

12. Kredyty unijne SGB  

                                                                  

Wibor 1M
3
 lub Wibor 3M

4
+marża Banku od 0,50% do 8,71% 

 

13. Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 

marża do negocjacji 

 

Wibor  + marża Banku od 0,00% do 5,00% 

 

 

 

 

 

 



 

 

II KREDYTY DLA OSÓB PRYWATNYCH  
1. Kredyty konsumenckie gotówkowe „Przyjazne”                                                     

- do 24 m-cy      oprocentowanie stałe      9,50%                                                                                                                                                        

- powyżej 24 m-cy   oprocentowanie zmienne Wibor 12M
1
 +  stała marża Banku 3,92%  

 

1a. Kredyt EKO! 

- do 24 m-cy     oprocentowanie stałe    6,99%                                                                     

- powyżej 24 m-cy oprocentowanie zmienne Wibor 12M
1
+ stała marża Banku 1,92% 

 

    

2. Kredyty konsolidacyjne dla osób fizycznych 

- oprocentowanie zmienne Wibor 12 M
1
 + stała marża Banku 4,42% 

 

3. Kredyty sezonowe (oprocentowanie ustalane Uchwałą Zarządu) 

- ze spłatą do 24 m-cy oprocentowanie stałe 

           

4. Kredyt w ROR 

- oprocentowanie zmienne Wibor 12M
1
 + stała marża Banku 7,42% 

 

 

5. Karty kredytowe / nie może przekroczyć 16,83% 

- oprocentowanie zmienne Wibor 12M
1
 + stała marża Banku 9,25%   

 

 

6. Kredyty mieszkaniowe  

- oprocentowanie zmienne Wibor 3M
2
 + marża 2,30%   

 

6a. Kredyty mieszkaniowe z okresowo stałą stopą procentową 

- do 60 m-cy oprocentowanie stałe  8,70%                                                                                                  

  po okresie 60 m-cy oprocentowanie zmienne Wibor 3M
2
 + stała marża Banku  2,30%                                           

 

7. Kredyty mieszkaniowe „Mieszkanie dla młodych”  - zasady jak przy kredytach mieszkaniowych  

 

8. Kredyty udzielone wspólnotom mieszkaniowym 

 

- bez udziału środków własnych 

oprocentowanie zmienne Wibor 3M
2
 + stała marża Banku2,50%  

- 50% udziału środków własnych w łącznych nakładach inwestycyjnych 

oprocentowanie zmienne Wibor 3M
2
 + stała marża Banku 2,00% 

 

9. Kredyty konsumenckie zabezpieczone hipotecznie 

- oprocentowanie zmienne Wibor 3M
2
  + stała marża Banku 4,10%  

 

9a. Kredyty konsumenckie zabezpieczone hipotecznie z okresowo stałą stopą 

procentową 

- do 60 m-cy oprocentowanie stałe    11,30% 

 po okresie 60 m-cy oprocentowanie zmienne Wibor
 
3M

2
 + stała marża Banku 4,10% 

 

 

10. Pożyczki hipoteczne  

- oprocentowanie zmienne Wibor 3M
2
 + stała marża Banku 5,92% 

 

10a. Pożyczki hipoteczne z okresowo stałą stopą procentową  

- do 60 m-cy oprocentowanie stałe    9,50% 

 po okresie 60 m-cy oprocentowanie zmienne Wibor
 
3M

2
 + stała marża Banku 4,10%  

 

 

11. Kredyty studenckie  

oprocentowanie wg redyskonta weksli x1,20 
  

12. Kredyty przeterminowane   

(stopa referencyjna + 5,5 p.p.)x2  24,50% 
1
WIBOR 12M - liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania 

odsetek na dzień 01.02.2022r – wynosi 7,58% 
2
WIBOR 3M - liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym dany kwartał, 

3
WIBOR 1M - liczony jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc 

naliczania odsetek,                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4
WIBOR 3M - liczony jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc 

naliczania odsetek. 



 

 

Od 01.01.2016r maksymalna wysokość oprocentowania kredytu, nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności 
wysokości odsetek ustawowych, jeżeli oprocentowanie kredytu przekracza wysokość odsetek maksymalnych należą się 
odsetki maksymalne (stopa referencyjna 6,75% + 3,50 p.p.)x2 


