
 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY 

 

 

 

 
 

 

Tabela oprocentowania produktów bankowych  

Banku Spółdzielczego w Leśnicy  

obowiązująca od  01 czerwca 2020 r. 

 

 

 

 

 

Strzelce Opolskie 2020 r.  



2 

Spis treści: 

Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI...................................................................................................................... 3 

KONTA OSOBISTE ………………………………………………………………………………………………………………………………………….3 

TAB. 1. Rachunki płatnicze oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych ..................................................... 3 

OSZCZĘDNOŚCI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3 

TAB. 2. Rachunki płatnicze oszczędnościowe w złotych dla PKZP, Rad Rodziców oraz SKO ......................... 3 

TAB. 3. Rachunki płatnicze oszczędnościowe w walutach wymienialnych* ................................................ 3 

TAB. 4. Rachunki płatnicze oszczędnościowe w złotych ............................................................................. 3 

DEPOZYTY …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 

TAB. 5. Lokata „STANDARD” w złotych* .................................................................................................... 4 

TAB. 6. Lokata "STANDARD” w USD* ......................................................................................................... 4 

TAB. 7. Lokata "STANDARD” w EUR* ......................................................................................................... 4 

TAB. 8. Lokata „PROGRESJA” w złotych*.................................................................................................... 4 

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY …………………………………………………………………………………………………………………5 

TAB. 9. Oprocentowanie produktów w złotych wycofanych z oferty Banku ............................................... 5 

KARTY KREDYTOWE ………………………………………………………………………………………………………………………………………5 

TAB. 10. Karty kredytowe .......................................................................................................................... 5 

KREDYTY ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6 

TAB.  11. Kredyty  dla osób fizycznych ....................................................................................................... 6 

TAB. 12. Kredyty przeterminowane ........................................................................................................... 7 

Część B - KLIENCI INSTYTUCJONALNI ................................................................................................................. 7 

RACHUNKI …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7 

TAB. 1. Rachunki w złotych ........................................................................................................................ 7 

TAB. 2. Rachunki w walutach wymienialnych ............................................................................................. 7 

LOKATY …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8 

TAB. 3. Lokata „STANDARD” w złotych* .................................................................................................... 8 

TAB. 4. Lokata "STANDARD” w USD* ......................................................................................................... 8 

TAB. 5. Lokata "STANDARD” w EUR* ......................................................................................................... 8 

TAB. 6. Lokata typu "O/N" overnight w  złotych ......................................................................................... 9 

KREDYTY  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 

TAB. 7. Kredyty na działalność gospodarczą ............................................................................................... 9 

TAB. 8. Kredyty na działalność rolniczą ...................................................................................................... 9 

TAB. 9. Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych ........................................................................................ 10 

TAB. 10. Kredyty przeterminowane ......................................................................................................... 10 

 



3 

Część A - KLIENCI INDYWIDUALNI 
   

 

KONTA OSOBISTE    

     
TAB. 1. Rachunki płatnicze oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 

lp. rodzaj rachunku 
oprocentowanie rodzaj  

zmienne kapitalizacji 

1 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR 0,00 % roczna 

2 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO dla MŁODYCH 0,00 % roczna 

3 Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 0,00 % roczna 

4 Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy SENIOR 0,00 % roczna 

5 Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) 0,00  % roczna 

 

OSZCZĘDNOŚCI  
TAB. 2. Rachunki płatnicze oszczędnościowe w złotych dla PKZP, Rad Rodziców oraz SKO 

lp. rodzaj rachunku 
oprocentowanie rodzaj  

zmienne kapitalizacji 

1 
Rachunek oszczędnościowy dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-
Pożyczkowych/ Rad Rodziców  

0,00 % roczna 

2 Rachunek SKO 0,14 % kwartalna 
 

 

 

TAB. 3. Rachunki płatnicze oszczędnościowe w walutach wymienialnych* 

lp. rodzaj rachunku 
oprocentowanie rodzaj  

zmienne kapitalizacji 

    EUR   USD   GBP   CHF     

1 
Rachunek oszczędnościowy w walutach 
wymienialnych 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % roczna 

           
*  minimalna wpłata 10 USD, 10 EUR, 10 GBP, 20 CHF 

 

TAB. 4. Rachunki płatnicze oszczędnościowe w złotych 

lp. rodzaj rachunku 
oprocentowanie rodzaj  

zmienne kapitalizacji 

1 Konto EFEKT*     kwartalna 

  saldo do 2.999,99 zł 0,00 %   

  nadwyżka w przedziale 3.000,000 zł  - 19.999,99 zł 0,04 %   

  nadwyżka w przedziale 20.000,00 zł  - 99.999,99 zł 0,06 %   

  nadwyżka  ponad 100.000,00 zł 0,08 %   

2 Konto IKE-BS 0,09 % roczna 

*  oprocentowanie progowe tzn. wysokość stopy procentowej obowiązującej dla poszczególnych progów odnosi się do 
środków pieniężnych określonego progu 
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DEPOZYTY 

 

TAB. 5. Lokata „STANDARD” w złotych* 

lp. okres 
oprocentowanie rodzaj kapitalizacji 

zmienne   

1 1 miesiąc 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

2 3 miesiące 0,06 % w okresie umownym zapadalnym 

3 6 miesięcy 0,07 % w okresie umownym zapadalnym 

4 12 miesięcy 0,09 % w okresie umownym zapadalnym 

5 24 miesiące 0,10 % w okresie umownym zapadalnym 

*  zerwanie lokaty przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje, że nie są naliczane odsetki.   
*  minimalna wpłata na rachunek lokaty 500 PLN 

 

TAB. 6. Lokata "STANDARD” w USD* 

lp. okres 
oprocentowanie rodzaj kapitalizacji 

zmienne   

1 1 miesiąc 0,00 % w okresie umownym zapadalnym 

2 3 miesiące 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

3 6 miesięcy 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

4 12 miesięcy 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 
     

* zerwanie lokaty przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje, że nie są naliczane odsetki 
* minimalna wpłata 1.000 USD 

  
 

TAB. 7. Lokata "STANDARD” w EUR* 

lp. okres 
oprocentowanie rodzaj kapitalizacji 

zmienne   

1 1 miesiąc 0,00 % w okresie umownym zapadalnym 

2 3 miesiące 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

3 6 miesięcy 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

4 12 miesięcy 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

*  zerwanie lokaty przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje, że nie są naliczane odsetki.   
*  minimalna wpłata na rachunek lokaty 200 EUR 

 

TAB. 8. Lokata „PROGRESJA” w złotych* 

lp. okres 
oprocentowanie rodzaj kapitalizacji 

zmienne w okresie umownym zapadalnym 

1 1 miesiąc 0,0512 %   

2 2 miesiące 0,0528 %   

3 3 miesiące 0,0680 %   

4 4 miesiące 0,0688 %   

5 5 miesięcy 0,0704 %   

6 6 miesięcy 0,0728 %   
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7 7 miesięcy 0,0736 %   

8 8 miesięcy 0,0744 %   

9 9 miesięcy 0,0768 %   

10 10 miesięcy 0,0776 %   

11 11 miesięcy 0,0784 %   

12 12 miesięcy 0,0800 %   

* wycofanie lokaty "PROGRESJA" przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje naliczenie odsetek w 
wysokości równej oprocentowaniu dla miesiąca będącego ostatnim pełnym miesiącem przetrzymywania lokaty 
przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata. Wypłata środków 
przed upływem pierwszego miesiąca powoduje wyłącznie zwrot włożonego kapitału lokaty. 

* minimalna wpłata na rachunek lokaty 500 PLN 

 

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY  

 

TAB. 9. Oprocentowanie produktów w złotych wycofanych z oferty Banku 

lp. rodzaj rachunku 
oprocentowanie rodzaj  

zmienne kapitalizacji 

1 lokata terminowa na 9 miesięcy "STANDARD" 0,06 % w okresie umownym zapadalnym 

2 Lokata Specjalna, NOWA LOKATA 0,06 % w okresie umownym zapadalnym 

3 EKSTRA LOKATA, BEZPIECZNA LOKATA 0,06 % w okresie umownym zapadalnym 

4 Lokata JUBILEUSZOWA 0,06 % w okresie umownym zapadalnym 

5 Lokata GWIAZDKA 2012 0,06 % w okresie umownym zapadalnym 

6 Lokata terminowa na okres 36 miesięcy  0,06 % w okresie umownym zapadalnym 

7 Lokata JUBILEUSZOWA 65 0,06 % w okresie umownym zapadalnym  

8 Lokata JUBILEUSZOWA 800  0,06 % w okresie umownym zapadalnym 

9 
Lokata SUPER LOKATA, SUPER LOKATA II, SUPER 
LOKATA III, PEWNY ZYSK – 12 miesięcy  

              0,09  % w okresie umownym zapadalnym 

10 Lokata JUBILEUSZOWA 70               0,08 % w okresie umownym zapadalnym 

11 
Lokata SUPER LOKATA, WAKACYJNA,KORZYSTNA  
3-miesiące 

             0,07 % w okresie umownym zapadalnym 

12 Lokata PROGRESJA w USD               0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

13 Lokata PROGRESJA w EUR               0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

14 
Rachunek płatny na każde żądanie w złotych 
potwierdzony książeczką oszczędnościową lub 
umową (A-VISTA) 

0,00 % roczna 

 

KARTY KREDYTOWE 

 

TAB. 10. Karty kredytowe 

lp. rodzaj karty 
oprocentowanie 

zmienne 

1 Karta kredytowa VISA CREDIT 7,20 % 
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KREDYTY  

TAB.  11. Kredyty  dla osób fizycznych 

lp. rodzaj kredytu 
oprocentowanie 

stałe zmienne 

  KREDYTY GOTÓWKOWE:         

1 Kredyt gotówkowy 

1.1 z terminem spłaty do 1 roku 6,80 % ----   

1.2 z terminem spłaty powyżej 1 roku 7,20 % ----   

2 Kredyt "SZYBKA GOTÓWKA" 6,00 % ----   

3 Kredyt "SEZONOWY" zgodnie z uchwałą Zarządu Banku 

4 Kredyt "BEZPIECZNY KREDYT" 6,00 % ----   

5 Kredyt „KORZYSTNY KREDYT”    7,20  %  

6 Kredyty na zakup pojazdów         

6.1 z terminem spłaty do 1 roku 6,80 %   

6.2 z terminem spłaty powyżej 1 roku 7,20 %     

7 Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym  7,20 % ----   

8 Debet w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym 7,20 % ----   

9 Kredyt konsolidacyjny niezabezpieczony hipotecznie 7,20 % ----   

  KREDYTY HIPOTECZNE:         

10 Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie     
  

10.1 do 100.000 PLN ----   WIBOR 3M + marża 4,30%1 

10.2 powyżej 100.000 PLN ----   WIBOR 3M + marża 3,90%1 

11 Kredyt mieszkaniowy "MÓJ DOM"          

11.1 do 100.000 PLN     

11.1.1 
do 80% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

----   WIBOR 3M + marża 2,60%1 

11.1.2 
powyżej 80% do 90% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

----   WIBOR 3M + marża 2,80%1 

11.2 powyżej 100.000 PLN     

11.2.1 
do 80% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

----   WIBOR 3M + marża 2,40%1 

11.2.2 
powyżej 80% do 90% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

----   WIBOR 3M + marża 2,70%1 

12 Uniwersalny kredyt hipoteczny     
12.1 do 100.000 PLN ----   WIBOR 3M + marża 3,80%1 

12.2 powyżej 100.000 PLN ----   WIBOR 3M + marża 3,50%1 

13 Kredyt MDM - Mieszkanie dla Młodych         

13.1 do 100.000 PLN         

13.1.1 
do 80% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

----   WIBOR 3M + marża 2,60%1,2 

13.1.2 
powyżej 80% do 90% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

----   WIBOR 3M + marża 2,80%1,2 

13.2 powyżej 100.000 PLN     
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TAB. 12. Kredyty przeterminowane 

lp. rodzaj kredytu oprocentowanie 

1 Zadłużenie przeterminowane 
2-krotnośc odsetek ustawowych  

                  za  opóźnienie 

 

Część B - KLIENCI INSTYTUCJONALNI 
 
RACHUNKI  

 
TAB. 1. Rachunki w złotych 

lp. rodzaj rachunku 
oprocentowanie rodzaj  

zmienne kapitalizacji 

1 
Rachunek bieżący i pomocniczy dla podmiotów 
gospodarczych 

0,00 % roczna 

2 Rachunek bieżący i pomocniczy dla rolników 0,00 % roczna 

3 Rachunek VAT 0,00 % roczna 

 

TAB. 2. Rachunki w walutach wymienialnych 

lp. rodzaj rachunku 

oprocentowanie rodzaj   

zmienne kapitalizacji 

EUR USD GBP CHF   

1 Rachunek bieżący i pomocniczy 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % roczna 

 
 
 

13.2.1 
do 80% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

----   WIBOR 3M + marża 2,40%1,2 

13.2.2 
powyżej 80% do 90% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

----   WIBOR 3M + marża 2,70%1,2 

  POZOSTAŁE KREDYTY:         

14 EKO Kredyt ----   WIBOR 3M + marża 3,00%1,4 

1 WIBOR 3 miesięczny z ostatniego dnia roboczego każdego kwartału kalendarzowego 
 

2 istnieje możliwość obniżenia oprocentowania o 0,20% dla wnioskodawców posiadających w Banku 
rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy od co najmniej 6 miesięcy, nie powodowanie sald 
debetowych, nie wystawianie czeków bez pokrycia i wykazywanie średniomiesięcznych obrotów po 
stronie MA (z ostatnich 6 m-cy) w wysokości co najmniej 2.000 PLN lub dla wnioskodawców, którzy 
założą rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy i złożą deklarację wpływów na w/w rachunek w 
wysokości co najmniej 2.000 PLN 

3 WIBOR 1Y z 31 grudnia każdego roku ( średni z ostatnich 12 miesięcy)  
4 istnieje możliwość obniżenia oprocentowania o 0,50% w przypadku zabezpieczenia kredytu hipoteką 

na nieruchomości 
 
 Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - stopa referencyjna określająca koszt 
pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna 
na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana 
zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez 
administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i 
publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/ 
   

https://gpwbenchmark.pl/
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LOKATY 

 

TAB. 3. Lokata „STANDARD” w złotych*  

lp. okres 
oprocentowanie rodzaj kapitalizacji 

zmienne   

1 1 miesiąc 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

2 3 miesiące 0,05 % w okresie umownym zapadalnym 

3 6 miesięcy 0,06 % w okresie umownym zapadalnym 

4 12 miesięcy 0,07 % w okresie umownym zapadalnym 

5 24 miesiące 0,08 % w okresie umownym zapadalnym 

* zerwanie lokaty przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje, że nie są naliczane odsetki 
* minimalna wpłata 1.000 PLN 

Posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który dokonał wpłaty na 
rachunek lokaty w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu z innego rachunku niż rachunek rozliczeniowy, Bank 
będzie naliczał od odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na lokacie terminowej zryczałtowany podatek, 
zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 

TAB. 4. Lokata "STANDARD” w USD* 

lp. okres 
oprocentowanie rodzaj kapitalizacji 

zmienne   

1 1 miesiąc 0,00 % w okresie umownym zapadalnym 

2 3 miesiące 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

3 6 miesięcy 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

4 12 miesięcy 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

* zerwanie lokaty przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje, że nie są naliczane odsetki 
* minimalna wpłata 1.000 USD 

Posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który dokonał wpłaty na 
rachunek lokaty w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu z innego rachunku niż rachunek rozliczeniowy, Bank 
będzie naliczał od odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na lokacie terminowej zryczałtowany podatek, 
zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 
 

TAB. 5. Lokata "STANDARD” w EUR* 

lp. okres 
oprocentowanie rodzaj kapitalizacji 

zmienne   

1 1 miesiąc 0,00 % w okresie umownym zapadalnym 

2 3 miesiące 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

3 6 miesięcy 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

4 12 miesięcy 0,01 % w okresie umownym zapadalnym 

* zerwanie lokaty przed upływem terminu zadeklarowanego powoduje, że nie są naliczane odsetki 

* minimalna wpłata 1.000 EUR 
Posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który dokonał wpłaty na 
rachunek lokaty w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu z innego rachunku niż rachunek rozliczeniowy, Bank 
będzie naliczał od odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na lokacie terminowej zryczałtowany podatek, 
zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych  
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TAB. 6. Lokata typu "O/N" overnight w  złotych 

lp. rodzaj lokaty oprocentowanie   rodzaj kapitalizacji 

1 Lokata typu "O/N" over/night 0,50 X Rb* PLN dzienna 

* Rb - dzienna stawka WIBID O/N, w przypadku braku publikacji stawki z danego dnia obowiązuje stawka z dnia 
poprzedniego 

* minimalna wpłata 50.000 PLN 
Stawka WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku 
międzybankowym. Wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie, kwotowań uczestników fixingu stawek 
referencyjnych; stawka WIBID jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o 
godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z 
siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/  

 

KREDYTY  

 
 
TAB. 7. Kredyty na działalność gospodarczą  

lp. rodzaj kredytu 
oprocentowanie 

zmienne 

1 Kredyty obrotowe      

1.1 z terminem spłaty do 1 roku 5,50 % 

1.2 z terminem spłaty do 2 lat 6,00 % 

1.3 z terminem spłaty do 3 lat 6,50 % 

1.4 z terminem spłaty powyżej 3 lat 7,20 % 

1.5 kredyt w rachunku bieżącym  5,50 % 

1.6 kredyt rewolwingowy  5,50  % 

2 Kredyt technologiczny                   

2.1 z terminem spłaty do 5 lat                                5,00  % 

2.2 Z terminem spłaty do 15 lat                               6,00  % 

3 Kredyty inwestycyjne   

3.1 z terminem spłaty do 5 lat 6,00 % 

3.2 z terminem spłaty do 15 lat 6,50 % 

3.3 z terminem spłaty powyżej 15 lat 7,20 % 

 

TAB. 8. Kredyty na działalność rolniczą 

lp. rodzaj kredytu 
oprocentowanie 

zmienne 

1  Kredyty obrotowe     

1.1 z terminem spłaty do 1 roku 5,50%  

1.2 z terminem spłaty powyżej 1 roku 6,50%  

1.3 kredyt w rachunku bieżącym  5,50%  

2  Kredyty inwestycyjne     

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oprocentowanie_rachunku_bankowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lokata_terminowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rynek_mi%C4%99dzybankowy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rynek_mi%C4%99dzybankowy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arednia_arytmetyczna
https://gpwbenchmark.pl/
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2.1 z terminem spłaty do 1 roku 5,50%  

2.2 z terminem spłaty powyżej 1 roku 6,50%  

3 Kredyty inwestycyjne AGRO INWESTYCJA     

3.1 z terminem spłaty do 10 lat  4,99%  

3.2 z terminem spłaty powyżej 10 lat 5,49%  

4 Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR   

4.1 kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR 
zgodnie z Zarządzeniem Prezesa 
ARiMR w oparciu o WIBOR 3M1) 

+ marża 2,50% 

1) WIBOR 3M ogłaszany w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał 

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - stopa referencyjna określająca koszt pozyskania 
pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie 
kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem 
Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek 
referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie 
https://gpwbenchmark.pl/ 

 
TAB. 9. Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych  

lp. rodzaj kredytu 
oprocentowanie 

zmienne 

1  Kredyty inwestycyjne      

1.1 z terminem spłaty do 5 lat 5,50 % 

1.2 z terminem spłaty powyżej 5 lat 6,50 % 

 
 
TAB. 10. Kredyty przeterminowane 

lp. rodzaj kredytu oprocentowanie 

1 Zadłużenie przeterminowane 
2-krotność odsetek ustawowych 

za opóźnienie 

 

https://gpwbenchmark.pl/

