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TABELE OPROCENTOWANIA KREDYTÓW  

UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM IM. STEFCZYKA W BELSKU DUŻYM 
oprocentowanie podane w stosunku rocznym, obowiązujące od 01.01.2023 r. 

 
 

 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne w skali roku 

kredyty gotówkowe WIBOR 12M + 4,00 p.p marży Banku  

kredyty w rachunku ROR WIBOR 12M + 6,00 p.p marży Banku  

karty kredytowe WIBOR 12M + 8,85 p.p marży Banku 

kredyty mieszkaniowe  WIBOR  3M + 1,99 p.p. marży Banku  

kredyty konsolidacyjne WIBOR  3M + 4,30 p.p. marży Banku  

kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie WIBOR 12M + 4,00 p.p marży Banku  

 

Rodzaj kredytu 
Okresowo stałe oprocentowanie w skali roku  

(60 miesięcy) 

kredyty mieszkaniowe  10,50 % 

kredyty konsolidacyjne 13,50 % 

kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie 12,00 % 

 

 

 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne w skali roku 

kredyty inwestycyjne WIBOR 3M + 3,00 p.p. marży Banku, lecz nie mniej niż 6,00% 

kredyty inwestycyjne unijne WIBOR 3M + 2,50 p.p. marży Banku, lecz nie mniej niż 6,00% 

kredyty odnawialne w rachunku bieżącym 
WIBOR 3M + 3,50 p.p. marży Banku, lecz nie mniej niż 7,15% 
(oprocentowanie niewykorzystanej kwoty kredytu – 2%)  

kredyty obrotowe  WIBOR 3M + 3,50 p.p. marży Banku, lecz nie mniej niż 6,50% 

karty kredytowe 
20,50% – dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i stałej marży 
Banku w wysokości 3,50p.p 
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Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne w skali roku 

kredyty inwestycyjne WIBOR 3M + 3,00 p.p. marży Banku, lecz nie mniej niż 6,00% 

kredyty inwestycyjne unijne WIBOR 3M + 2,50 p.p. marży Banku, lecz nie mniej niż 6,00% 

kredyty odnawialne w rachunku 
bieżącym 

WIBOR 3M + 3,50 p.p. marży Banku, lecz nie mniej niż 7,15% 
(oprocentowanie niewykorzystanej kwoty kredytu – 2%)  

kredyty obrotowe - nawozowe WIBOR 3M + 2,00 p.p. marży Banku, lecz nie mniej niż 6,50% 

kredyty obrotowe - klęskowe WIBOR 3M + 2,80 p.p. marży Banku, lecz nie mniej niż 6,00% 

kredyty obrotowe WIBOR 3M + 3,50 p.p. marży Banku, lecz nie mniej niż 6,50% 

karty kredytowe 
20,50% – dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i stałej marży Banku 
w wysokości 3,50p.p 

 

 

Preferencyjne  
(inwestycyjne i obrotowe z dopłatą ARiMR do oprocentowania)* 

Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym – symbol RR 6,5526 % 

Kredyty na zakup użytków rolnych – symbol Z 6,5526 % 

Kredyty inwestycyjne dla przetwórstwa produktów rolnych oraz dla 
przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków – symbol PR 

6,5526 % 

Kredyty klęskowe inwestycyjne – symbol K01 (ubezpieczeni) 0,5000 % 

Kredyty klęskowe inwestycyjne – symbol K01 (nieubezpieczeni) 5,6400 % 

Kredyty klęskowe obrotowe – symbol K02 (ubezpieczeni) 0,5000 % 

Kredyty klęskowe obrotowe – symbol K02 (nieubezpieczeni) 5,6400 % 

 

* oprocentowanie kredytów jest zmienne i jest uzależnione od stopy WIBOR. Oprocentowanie podane w tabeli wyliczono przy 

wielkości stopy 7,28%. 


