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INFORMACJA 
w zakresie wysokości oprocentowania stóp bazowych ustalanych na podstawie 

notowań rynku międzybankowego WIBOR 
 
 

1. Stawki bazowe obowiązujące dla: 

 kredytów dla klientów instytucjonalnych - wg oferty Banku 

 kredytów dla klientów indywidualnych udzielonych do dnia 31.12.2021r.  

 

Rodzaj stawki 
bazowej 

Opis Wartość 
Okres 

obowiązywania 
 

WIBOR 1M 

obliczany jako średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z 
miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania 

odsetek; zmiana wysokości oprocentowania następuje od 
pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego i obowiązuje 

cały miesiąc 

1,98 % 
od 01.01.2022r. 
do 31.01.2022r. 

WIBOR 3M 

obliczany jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR z poprzedniego 
kwartału; zmiana wysokości oprocentowania następuje od 

pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego i obowiązuje 
cały kwartał 

1,54 % 
od 01.01.2022r. 
do 31.03.2022r. 

WIBOR 12M 

obliczany jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale 
kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek; zmiana 
wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego 
roku kalendarzowego i obowiązuje do dnia 31 stycznia włącznie 

kolejnego roku kalendarzowego 

0,25 % 
od 01.02.2021r. 
do 31.01.2022r. 

2. Stawki bazowe obowiązujące dla: 

 kredytów dla klientów indywidualnych udzielonych od dnia 01.01.2022r.  

 

Rodzaj stawki 
bazowej 

Opis Wartość 
Okres 

obowiązywania 
 

WIBOR 3M 

kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany 
okres odsetkowy (kwartał), tj. kwotowanie z dnia 30.12.2021r.; 

zmiana wysokości oprocentowania następuje od pierwszego dnia 
każdego kwartału i obowiązuje cały kwartał 

2,51 % 
od 01.01.2022r. 
do 31.03.2022r. 

WIBOR 12M 

kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany 
okres odsetkowy, tj. kwotowanie z dnia 28.01.2021r.; zmiana 

wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego 
roku kalendarzowego i obowiązuje do dnia 31 stycznia włącznie 

kolejnego roku kalendarzowego 

0,25 % 
od 01.02.2021r. 
do 31.01.2022r. 

 
 

 
Treść pakietu informacyjnego dotyczącego wskaźników referencyjnych dostępna jest na stronie Internetowej Banku pod 

adresem  
 

https://bsbd.pl/wp-content/uploads/Pakiet-informacyjny-dot.-wskaznikow-referencyjnych.pdf 
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