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I. KLIENCI INDYWIDUALNI 

TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie 

Stopa zmienna 

1.  Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe POL-Konto 1) 0,00% 

2.  
Rachunek płatny na każde żądanie dla rad rodziców i innych jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej1) 0,00% 

3.  Rachunek płatny na żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową1) 0,00% 

4.  Rachunek Pakiet Standardowy2) 0,00% 
5.  Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy2) 0,00% 
6.  Rachunek oszczędnościowy dla PKZP i SKO2) 0,00% 
7.  Rachunek Wygodne konto dla Klientów ZUS 0,00% 

8.  Rachunek PRP3) 0,00% 
1) Rachunki w ofercie do dnia 23.08.2012 r. 
2) Rachunki w ofercie od dnia 24.08.2012 r. 

3) PRP - Podstawowy Rachunek Płatniczy w ofercie od 08.08.2018 r. 

TAB. 2 Lokaty oszczędnościowe w złotych. 

Lp. Rodzaj rachunku 

Oprocentowanie 

Stopa 

stała 
Stopa 

zmienna 

1. Lokata terminowa STANDARD  Minimalna kwota   

 1 miesięczne  

500,00 zł 

0,12% - 
 2 miesięczne - 0,15% 
 3 miesięczne - 0,20% 

 6 miesięczne - 0,25% 

 9 miesięczne - 0,30% 

 12 miesięczne - 0,45% 

 24 miesięczna  - 0,45% 

 36 miesięczne - 0,45% 

2. Lokata terminowa e - STANDARD:   

 1 miesięczna  0,15% - 
 3 miesięczna - 0,23% 

 6 miesięczna - 0,28% 

 12 miesięczna - 0,48% 

3. Lokata Dopłata w złotych 
3 miesięczna 50,00 zł - 0,25% 

6 miesięczna - 0,30% 

4. Lokata e - Dopłata w złotych 
3 miesięczna 50,00 zł 

 

- 0,28% 

6 miesięczna - 0,33% 

5. Lokata Promienna w złotych 
6 miesięczna 50.000,00 zł - 0,45% 

 
Rodzaj lokaty Minimalna kwota Oprocentowanie zmienne1) 

6. Lokata „Dynamiczna” progresywna w złotych   

12 miesięczna 1.000,00 zł 

od 1 do 3 

miesięcy 

od 4 do 6  

miesięcy 

od 7 do 9 

miesięcy 

od 10 do 12 

miesięcy 

0,15% 0,35% 0,70% 1,20% 
1) Oprocentowanie „DYNAMICZNEJ” lokaty jest progresywne, tzn. wysokości stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych okresach 

trzymiesięcznych, wzrastają z upływem każdego kolejnego pełnego trzymiesięcznego okresu utrzymania lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie – 

0,60%. 

TAB. 3 Rachunki dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych. 

L.p. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie 

USD EUR 

1. 
Rachunki oszczędnościowe płatne na każde 

żądanie a’ vista 1) 0,00% 0,00% 

2. Rachunki oszczędnościowe2) 0,00% 0,00% 

3. Rachunki lokat terminowych: Stopa stała Stopa zmienna Stopa stała Stopa zmienna 

 1 miesięczne 0,00% - 0,00% - 

 3 miesięczne - 0,01% - 0,01% 

 6 miesięczne - 0,02% - 0,01% 

 12 miesięczne - 0,03% - 0,01% 

1) Rachunki w ofercie do dnia 23.08.2012 r. 
2) Rachunki w ofercie od dnia 24.08.2012 r. 
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TAB. 4 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych. 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Stopa stała Stopa zmienna 

1. Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo – 

rozliczeniowym1) - 7,20%  

2. Kredyt „Bezpieczna  Gotówka” 2) 

     -do 1 roku 7,20% - 

     -powyżej roku 
- 

7,20% lub WIBOR 3M2) + 

marża Banku 
1) Oprocentowanie obowiązuje dla kredytów odnawianych po wprowadzeniu zmiany. 

2) Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi; pierwszy okres 
obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału 

kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; 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 kredytu.  

 

TAB. 4A Kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych w złotych. 
Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1.  Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” 1)  WIBOR 3M2) + marża Banku 

2. Uniwersalny kredyt hipoteczny1)  WIBOR 3M2) + marża Banku 

3. Kredyt konsolidacyjny WIBOR 3M2) + marża Banku 
1) W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości 

stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem hipoteki, podwyższa się marżę o 1 p .p. 

2) Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi; pierwszy okres 

obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału 
kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; 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 kredytu.  

 

TAB. 4B Karta kredytowa w złotych. 
Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie 

1. Karta kredytowa BPS VISA Credit1): do dnia 07.01.2022r od dnia 08.01.2022r. 

1.1 transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz 

przelewy z karty 
7,20% 10,50% 

1.2 plan ratalny „Praktyczna rata” 2) 6,70% 10,50% 
1) Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku.  

2) Kwota objęta planem ratalnym „Praktyczna rata” nie może być niższa niż 300 zł. 

 

II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

TAB. 5 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych. 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie 

Stopa stała Stopa zmienna 

1. Rachunki bieżące   

1.1 Rachunek bieżący, pomocniczy3) - 0,00% 

1.2 Rachunek Biznes Prestiż1) - 0,00% 

1.3. Rachunki prowadzone w ramach pakietów Wygodny, Komfortowy, 

Agro, Wspólny Dom 2, 3) 
- 0,00% 

2. Lokata typu O/N - 1 dniowy ON (overnight) 4)   

 od kwoty wolnych środków 0,10% x WIBID 1M - 

 od kwoty 50.000,00  0,15% x WIBID 1M  

 powyżej 100.000,00 0,20% x WIBID 1M - 

3. Lokata terminowa STANDARD    

 1 miesięczne 0,10% - 

 2 miesięczne - 0,12% 

 3 miesięczne - 0,15% 

 6 miesięczne - 0,20% 

 9 miesięczne - 0,22% 

 12 miesięczne - 0,25% 

1) Rachunki w ofercie do dnia 23.08.2012 r. 

2) Rachunki w ofercie od dnia 24.08.2012 r. 

3) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących, pomocniczych i rachunkach prowadzonych w ramach pakietów może być negocjowane  w 
indywidualnych przypadkach z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej Banku, konkurencyjności na rynku lokalnym i dochodów z tytułu prowizji 

i opłat. 

4)  Zmiana oprocentowania następuje 1-go każdego miesiąca w oparciu o średnie oprocentowanie WIBID 1 M z poprzedniego miesiąca. 
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TAB. 5 A. Rachunki dla klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych. 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie 

Stała stopa Zmienna stopa 

1.  Rachunki bieżące 1) - 0,00% 

2. Rachunek walutowy 2) - 0,00% 
1) Rachunki w ofercie do dnia 23.08.2012 r. 

2) Rachunki w ofercie od dnia 24.08.2012 r. 

 

TAB. 6 Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych z wyłączeniem rolników. 

L.p. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Zmienna stopa 

PLN 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym WIBOR 3M + marża Banku 

2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym WIBOR 3M + marża Banku 

3. Kredyt inwestycyjny WIBOR 3M + marża Banku 

4. Kredytowa linia hipoteczna WIBOR 3M + marża Banku 

5. Kredyt rewolwingowy WIBOR 3M + marża Banku 

6. Kredyt inwestycyjny „Wspólny Remont” WIBOR 3M + marża Banku 

 

TAB. 7 Kredyty dla rolników indywidualnych. 

L.p. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Zmienna stopa 

PLN 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  WIBOR 3M + marża Banku 

2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym WIBOR 3M + marża Banku 

3. Kredyt inwestycyjny WIBOR 3M + marża Banku 

4. Kredyt obrotowy „Szybka gotówka dla rolników” WIBOR 3M + marża Banku 

5. Kredyt rewolwingowy WIBOR 3M + marża Banku 

6. Kredytowa linia hipoteczna WIBOR 3M + marża Banku 

 

TAB. 8 Kredyty pomostowe dla klientów instytucjonalnych i rolników indywidualnych  

w złotych.   

L.p. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie zmienne 

PLN 

1. 
Unia Biznes o zmiennym 

oprocentowaniu1) WIBOR 3M + marża Banku 

 
 

 

TAB. 9 Kredyty preferencyjne z pomocą ARIMR w ramach linii RR, Z, PR, K01, K02, KSP i 

MRcsk 

L.p. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie zmienne 

PLN 

1. Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania:   

1.1 symbol RR, Z, PR 0,67 x (WIBOR 3M + marża Banku 2,5 p.p.) 

1.2 symbol K01, K02 0,5%1) 

1.3 symbol KSP 2% 

2. 
Kredyt preferencyjny z dopłatą do 

kapitału – symbol MRcsk  
WIBOR 3M + marża Banku 

1) W przypadku braku ubezpieczenia majątku oprocentowanie jest wyższe i wynosi  (WIBOR 3M+3,5% - [(WIBOR 3M+3,5%-0,5%)/2]. 
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III. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE 

TAB. 10 Zadłużenie przeterminowane.  

L.p. Rodzaj rachunku  
Oprocentowanie 

PLN  

1. 
Zadłużenie przeterminowane - klienci instytucjonalni /Umowy 

zawarte do dnia 31.12.2015 r./ 
11,00 % 

2. 
Zadłużenia przeterminowane – klienci indywidualni 

/Umowy zawarte do dnia 31.12.2015 r./ 
4-krotność stopy lombardowej NBP 

3. 
Zadłużenie przeterminowane 

/Umowy zawarte  od dnia 01.01 .2016 r./ 

2 - krotność odsetek 

ustawowych za opóźnienie 

 

 

IV. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 

TAB. 11 Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych. 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie 

Zmienna stopa 

1. Wkłady oszczędnościowe   

1.1. Wkłady mieszkaniowe 0,00% 

 

TAB. 12 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych. 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie 

Zmienna stopa 

1. Lokaty terminowe  

1.1. 6 miesięczne 0,03% 

 

TAB. 13 Kredyty mieszkaniowe dla klientów indywidualnych. 

L.p. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie zmienne 

PLN 

1. 
Kredyty mieszkaniowe dla klientów 

indywidualnych 
 

1.1. w ofercie od 13.06.2006 r. do 14.03.2007 r. WIBOR 3M1) +  marża 2 pp. 

1.2 w ofercie od 15.03.2007 r.  do 03.02.2009 r. WIBOR 3M1) +  marża 1,5 pp. 

1) Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi; pierwszy okres 

obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału 
kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; 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 kredytu.  
 

TAB. 14 Kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych w złotych. 
Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1.  Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” 

/w ofercie od 15.07.2008 r. do 03.02.2009 r./ 

WIBOR  3M1) + marża 1,5 pp. 

2. Uniwersalny kredyt hipoteczny:  

2.1. w ofercie od 15.07.2008 r. do 03.02.2009 r.: 
 

 do 50.000,00 zł. WIBOR  3M1) + marża 2,50 pp. 

 pow. 50.000,00 zł. WIBOR  3M1) + marża 2,00 pp. 

2.2. w ofercie od 18.01.2012 r. do 01.11.2015 r.:  

 do 50.000,00 zł. WIBOR  3M1) + marża 3,00 pp. 

 pow. 50.000,00 zł. WIBOR  3M1) + marża 3,50 pp. 
1) Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi; pierwszy okres 

obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału 

kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; 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 kredytu.  
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TAB. 15 Kredyty dla rolników indywidualnych. 

L.p. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Zmienna stopa 

PLN 

1. Kredyt inwestycyjny:  

1.1. w ofercie do 14.06.2013 r. 7,20% 

1.2. w ofercie od 17.06.2013 r. do 28.11.2014 r. 7,20% 

1.3. 
na zakup gruntów rolnych oraz maszyn i urządzeń rolniczych  

w ofercie do 13.11.2019 r. 
WIBOR 3M + marża 3,00 pp. 

1.4 w ofercie od 01.12.2014 r. do 29.10.2021 r.  7,20 

2. 
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w ofercie do 

29.10.2021 r. 
7,20%  

3. 
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym w ofercie do 

29.10.2021 r. 
7,20%  

4. Kredyt inwestycyjny w ofercie do 29.10.2021 r. 7,20%  

5. 
Kredyt obrotowy „Szybka gotówka dla rolników” w ofercie 

do 29.10.2021 r. 
7,00%  

 

TAB. 16 Kredyty pomostowe dla klientów instytucjonalnych w złotych.   

L.p. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie  

PLN 

1. 
Unia Biznes i Unia Super Biznes o zmiennym oprocentowaniu1) 

w ofercie do dnia 21.11.2008 r. 
WIBOR 3M2) + marża od 3 pp. 

2. Unia Biznes i Unia Super Biznes o zmiennym oprocentowaniu  

2.1. w ofercie od dnia 24.11.2008 r. do dnia 14.06.2013 r. 7,20% 

2.2. w ofercie od dnia 17.06.2013 do dnia 28.11.2014 r. 7,20% 

2.3 Unia Biznes i Unia Super Biznes w ofercie od 01.12.2014 do 24.05.2018 r. WIBOR 3M+ marża 

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

indywidualnych.  

2) Stawki WIBOR są ustalane jako stawki średnie za okres trzech miesięcy i publikowane na koniec każdego okresu przez Departament Skarbu. 
Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, 

tj. ostatniego dnia miesiąca 

 
 

TAB. 17 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych. 

L.p. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Stała stopa Zmienna stopa 

PLN 

1.  Kredyt „Bezpieczna  Gotówka    

1.1. w ofercie do dnia 14.06.2013 r. - 7,20% 

1.2. w ofercie od dnia 01.12.2014 r. do dnia 01.11.2015 r. - 7,20% 

1.3. w ofercie od dnia 02.11.2015 r. do dnia 15.01.2016 r. 7,20% - 

 

 

TAB. 18 Kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych w złotych. 
Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1.  Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” 5,80% 

2. Uniwersalny kredyt hipoteczny:  

 do 50.000,00 zł. 7,20% 

 pow. 50.000,00 zł. 7,20% 

 

TAB. 19 Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych z wyłączeniem rolników. 

L.p. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Zmienna stopa 

PLN 

1. Kredyt inwestycyjny1)  

1.1. w ofercie do 14.06.2013 r. 7,20% lub WIBOR 3M + marża od 4,00 pp. 
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L.p. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Zmienna stopa 

PLN 

1.2. w ofercie od 17.06.2013 r. do 28.11.2014 r. 7,20% lub WIBOR 3M + marża od 4,00 pp. 

1.3. w ofercie od 29.11.2014 r. do 29.10.2021 r. 7,20% 

2. 
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w ofercie do 

29.10.2021 r. 
7,20% 

3. 
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym w ofercie do 

29.10.2021 r.: 
 

 do 1 roku 7,00%  

 powyżej roku 7,20%  

1) Stawki WIBOR są ustalane jako stawki średnie za okres trzech miesięcy i publikowane na koniec każdego okresu przez Departament Skarbu. 

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

tj. ostatniego dnia miesiąca. 
 

 

 

TAB. 20 Kredyty preferencyjne z dopłatą AR i MR 1) 

L.p. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie zmienne 

PLN 

1. Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania:  

1.1 
inwestycyjne z linii nIP, nKZ, nMR, nGP, nGR, nNT, nBR10, nBR13, 

nBR14, nBR15 

0,4 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP  

(min. 3%) 

1.2 klęskowe z linii nKL-01, nKL-02 1,5%2) 

2. 
Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z 

częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR– symbol CSK: 
 

2.1 do kwoty 215 000 zł  WIBOR 3M + marża od 6,00 p.p. 

2.2 powyżej kwoty 215 000 zł  WIBOR 3M + marża od 4,50 p.p. 

1) Kredyty w ofercie od dnia 18.09.2012 roku do dnia 20.05.2015 r. 

2) Oprocentowanie wyższe w przypadku braku ubezpieczenia majątku. 

 


