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Zasady oprocentowania produktów depozytowych
1. Bank stosuje oprocentowanie wg stawek zmiennych.
2. Odsetki od lokat terminowych są kapitalizowane w dniu kończącym okres zadeklarowany.
3. Kapitalizacja odsetek dla rachunków typu oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz
rachunków oszczędnościowych KIDS odbywa się ostatniego dnia kończącego kwartał.
4. Kapitalizacja odsetek dla rachunków oszczędnościowych SAKIEWKA odbywa się
ostatniego dnia kończącego miesiąc.
5. Kapitalizacja odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych odbywa się ostatniego
dnia kończącego rok chyba, że umowa stanowi inaczej.
6. Należne oprocentowanie od środków na rachunkach rozliczeniowych i lokatach
terminowych dopisane zostanie do rachunków bankowych prowadzonych w Banku w
dniu kapitalizacji – chyba że umowa stanowi inaczej.
7. Wycofanie środków z lokaty terminowej przed zadeklarowanym terminem spowoduje
naliczenie należnych odsetek według oprocentowania obowiązującego dla środków
zgromadzonych na wkładach a`vista, chyba że stosowny regulamin lub umowa stanowi
inaczej.
8. Minimalna wartość wpłaty na:
- terminową lokatę oszczędnościową - 100,00 zł,
- na lokatę terminową - 1 000,00 zł.
9. Kwota dziennej wypłaty do rąk osoby małoletniej powyżej 13 lat – 100,00 zł.
10. Minimalna wpłata i saldo na książeczce rachunku oszczędnościowego na każde żądanie
– 5, 00 zł.
11. Minimalna pierwsza wpłata przy otwarciu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowy 10,00zł.
12. W indywidualnych przypadkach, Bank może odstąpić od pobierania obowiązkowej
pierwszej wpłaty.
13. Kwota wolna od zajęć
- środki pieniężne znajdujące się na rachunkach
oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach
terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych
umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu
wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do
wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującego
pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.
14. Zapis na wypadek śmierci - kwota wypłaty środków z rachunku bankowego z dyspozycją
na wypadek śmierci nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza
rachunku – Kwota ustalona w oparciu o przepis art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Prawo bankowe.
Zasady oprocentowania produktów kredytowych
1. Stawki oprocentowania produktów kredytowych ustalane są w oparciu o:
1) oprocentowanie zmienne określone w Uchwale Zarządu;
2) WIBOR 3M + marża Banku.
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2. Stawka WIBOR 3M przyjęta do podstawy oprocentowania:
1) przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów detalicznych mieszkaniowych i
hipotecznych − wysokość stawki WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna
z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowania na koniec każdego
miesiąca. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie w okresach kwartalnych,
w zależności od zmiany stawki WIBOR 3 M, opublikowana stawka obowiązuje od
pierwszego dnia kwartału kalendarzowego, a kończy z ostatnim dniem kwartału
kalendarzowego;
2) przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów na działalność gospodarczą wysokość stawki WIBOR 3 M określona jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca
poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowania na koniec każdego miesiąca.
Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie w okresach miesięcznych,
w zależności od zmiany stawki WIBOR 3 M, opublikowana stawka obowiązuje od
pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.
3) przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów, objętych dopłatami ARiMR do
oprocentowania, stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, zaokrągloną do drugiego
miejsca po przecinku, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału,
która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy
referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca
poprzedzającego każdy następny kwartał.
3. W przypadku braku notowań stopy referencyjnej WIBOR 3M, stanowiącej podstawę
oprocentowania udzielonego kredytu, Bank w terminie 14 dni od daty jej zawieszenia lub
likwidacji zastosuje w miejsce stopy referencyjnej inny wskaźnik referencyjny, który łącznie
spełnia następujące warunki:
1) jest ustalany przez administratora w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011,
2) jest stosowany na rynku międzybankowym lub finansowym do ustalania
oprocentowania depozytów w odnośnej walucie na okres 3 miesięcy (przy czym okres
ten powinien odpowiadać okresowi przyjętemu dla ustalenia stopy referencyjnej), a w
przypadku braku stosowania wskaźnika referencyjnego dla okresu wskazanego
wcześniej bierze się pod uwagę wskaźnik ustalany dla okresu najbardziej zbliżonego do
dotychczas stosowanej stopy referencyjnej, oraz
3) jest najbardziej zbliżony do stopy referencyjnej w okresie ostatnich 3 lat spośród innych
wskaźników referencyjnych spełniających warunki wskazane w pkt 1) i 2), a jeżeli dany
wskaźnik referencyjny ustalany był w okresie krótszym – bierze się pod uwagę cały okres
jego ustalania.
4. Jeżeli żaden wskaźnik referencyjny spełniający wymagania wymienione w ust. 3 nie będzie
dostępny, Bank zastosuje w miejsce stopy referencyjnej WIBOR 3 M, stawkę procentową
odpowiadającą w stosunku rocznym kosztom finansowania udostępnionych przez Bank
klientowi środków pieniężnych z dowolnego dostępnego źródła, jakie Bank może rozsądnie
wybrać.
5. Nowy wskaźnik, o którym mowa w ust. 3 i 4, obowiązywać będzie od 1-go dnia kwartału
następującego po kwartale, w którym stawka WIBOR ulegnie zawieszeniu lub likwidacji.
6. Decyzję o wysokości oprocentowania w indywidualnych przypadkach są podejmowane
przez Zarząd Banku.
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7. Oprocentowanie od kredytów przeterminowanych - od kredytów nie spłaconych w terminie
Bank pobierać będzie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie
(odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p).

Część A. Klienci indywidulani
Tab. 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Lp.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Rodzaj rachunku

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
ROR
ROR Student
ROR Junior
ROR Rodzina Plus
Podstawowy rachunek płatniczy Konto Przyjazne

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Tab. 2. Rachunki oszczędnościowe
Lp.

1.

2.

Rodzaj rachunku

Rachunek oszczędnościowy SAKIEWKA
do kwoty 500,00 PLN
nadwyżka ponad 500,00 PLN do 5.000,00 PLN
nadwyżka ponad 5.000,00 PLN do 30.000,00 PLN
nadwyżka ponad 30.000,00 PLN do 100.000,00 PLN
nadwyżka ponad 100.000,00 PLN
Rachunek oszczędnościowy KIDS

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna1)
0,00%
0,05%
0,10%
0,20%
0,30%

0,10%*
*przez pierwsze 3 miesiące
oprocentowanie 0,40%

Tab. 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
Lp.

1.

2.

Rodzaj rachunku

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
1 miesięczne
2 miesięczne
3 miesięczne
6 miesięczne
12 miesięczne
24 miesięczne
36 miesięczne
Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych –
lokata internetowa

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna
0,02%
0,03%
0,12%
0,14%
0,27%
0,30%
0,35%
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3 miesiące
6 miesięcy

0,15%
0,17%

Tab. 4. Kredyty
Lp.

1.

Rodzaj kredytu

Okres kredytowania

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna

do 1 roku
powyżej 1 roku do 3 lat
powyżej 3 lat do 5 lat
powyżej 5 lat do 8 lat
do 1 roku
do 5 lat
do 3 lat
do 8 lat

7,20%
7,20%
7,20%
7,20%
7,20%
6,00%
5,00%1)/5,50%2)
5,00%

Kredyty konsumenckie

1.1.

Kredyty gotówkowe

1.3.
1.4.
1.4.
1.5.

Kredyty dla Posiadaczy ROR
Kredyt na 6
Szybka gotówka
EkoKredyt

1)

2)

Lp.
2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
3.2.

oferta dla Klientów posiadających w Banku rachunek osobisty, na który wpływa
wynagrodzenie lub stałe świadczenie emerytalne, rentowe; bez dokumentów niezbędnych
do określenia zdolności kredytowej;
oferta dla pozostałych Klientów.

Rodzaj kredytu
Kredyty mieszkaniowe „Nowy Kąt”
do 50% wartości nieruchomości
będącej zabezpieczeniem
od 51% do 80% wartości
nieruchomości będącej
zabezpieczeniem
Kredyty hipoteczne
do 50% wartości nieruchomości
będącej zabezpieczeniem
od 51% do 80% wartości
nieruchomości będącej
zabezpieczeniem

Okres kredytowania
do 20 lat

Oprocentowanie
WIBOR 3M + marża
2,55 p.p.
WIBOR 3M + marża
2,75 p.p.

do 20 lat

do 15 lat

WIBOR 3M + marża
3,00 p.p.
WIBOR 3M + marża
3,50 p.p.

do 15 lat

Tab. 5. Kredyty preferencyjne inwestycyjne i klęskowe
Rodzaj kredytu
Ogółem oprocentowanie należne dla Banku
Kredyt inwestycyjny z dopłatami Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych lub
działach specjalnych produkcji rolnej lub rybactwie
śródlądowym

SYMBOL
linii

Oprocentowanie
WIBOR 3M + marża 2,50p.p.

RR

0,67 oprocentowania należnego
dla Banku (minimum 3,00%) płatne przez Klienta
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Kredyt inwestycyjny z dopłatami Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup
użytków rolnych

Z

Kredyt inwestycyjny z dopłatami Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych;
ryb, skorupiaków i mięczaków
Ogółem oprocentowanie należne dla Banku

Kredyt inwestycyjny z dopłatami Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych/
działach specjalnych produkcji rolnej, w których
wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania,
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi lub lawinę
Kredyt obrotowy z dopłatami Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
wznowienie produkcji w gospodarstwach
rolnych/działach specjalnych produkcji rolnej, w
których wystąpiły szkody spowodowane przez
suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź,
huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
Kredyt inwestycyjny z częściową spłatą kapitału
przez Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na zakup użytków rolnych przez młodych
rolników:

PR

0,67 oprocentowania należnego
dla Banku (minimum 3,00%) płatne przez Klienta
0,67 oprocentowania należnego
dla Banku (minimum 3,00%) płatne przez Klienta
WIBOR 3M + marża 3,50p.p.

Ubezpieczeni
0,5% - płatne przez Klienta

K01

Nieubezpieczeni
(WIBOR 3M+3,5%)-[(WIBOR
3M+3,5% -0,5%)/2]

Ubezpieczeni
0,5 % płatne przez Klienta

K02

Nieubezpieczeni
(WIBOR 3M+3,5%)-[(WIBOR
3M+3,5% -0,5%)/2]

WIBOR 3M + marża Banku
5,00p.p.
MRcsk

Część B. Klienci instytucjonalni
Tab. 1. Rachunki rozliczeniowe
Lp.

Rodzaj rachunku

1.
2.

Rachunki bieżące i pomocnicze
Rachunek VAT

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna
0,00%
0,00%

Tab. 2. Rachunki lokat terminowych
Lp.

1.
2.

Rodzaj rachunku

Rachunki lokat krótkoterminowych do 1 miesiąca
Rachunki lokat terminowych

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna
0,01%
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1 miesięczne
2 miesięczne
3 miesięczne
6 miesięczne
12 miesięczne
24 miesięczne
36 miesięczne

0,01%
0,02%
0,10%
0,15%
0,20%
0,25%
0,30%

Tab. 3. Kredyty
Lp.
1.
1.1.
1.2.

2.

Rodzaj kredytu
Kredyty hipoteczne
do 50% wartości nieruchomości
będącej zabezpieczeniem
od 51% do 80% wartości
nieruchomości będącej
zabezpieczeniem
Kredyty na działalność gospodarczą

Okres kredytowania
do 15 lat
do 15 lat

do 3 lat
2.1.

Kredyty inwestycyjne

powyżej 3 roku do 5 lat
powyżej 5 lat do 15 lat
do 1 roku

2.2.

Kredyty obrotowe

2.3.

Kredyty w rachunku bieżącym

Lp.

3.

Rodzaj kredytu

powyżej 1 roku do 3 lat
do 1 roku

Okres kredytowania

WIBOR 3M + marża
4,00 p.p.
WIBOR 3M + marża
4,75 p.p.

WIBOR 3M + marża
3,25 p.p.
WIBOR 3M + marża
3,50 p.p.
WIBOR 3M + marża
3,75 p.p.
WIBOR 3M + marża
4,70 p.p.
WIBOR 3M + marża
5,20 p.p.
WIBOR 3M + marża
5,20 p.p.
Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna

Kredyty na działalność rolniczą
do 3 lat

3.1.

Oprocentowanie

Kredyty inwestycyjne

powyżej 3 roku do 5 lat
powyżej 5 lat do 15 lat
do 1 roku

3.2.

Kredyty obrotowe

3.2.

Kredyty w rachunku bieżącym

powyżej 1 roku do 3 lat
do 1 roku

WIBOR 3M + marża
3,00 p.p.
WIBOR 3M + marża
3,50 p.p.
WIBOR 3M + marża
3,75 p.p.
WIBOR 3M + marża
4,70 p.p.
WIBOR 3M + marża
5,20 p.p.
WIBOR 3M + marża
5,20 p.p.
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Część C. Inne
Tab. 1. Kredyty przeterminowane
Lp.
1.
1)

Rodzaj rachunku
Kredyty przeterminowane

Oprocentowanie
2-krotność odsetek
ustawowych1)

Odsetki ustawowe są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5.5 p.p.

Część D. Produkty wycofane z oferty
Tab. 1. Lokata 5-letnia – Umowy zawarte do 17.11.2012 r.
Lp.

1.

Rodzaj rachunku

Terminowe lokaty oszczędnościowe 5-letnie

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna
0,40%

Tab. 2. Kredyt dla Ciebie – Umowy zawarte do 29.05.2015 r.
Lp.

1.

Rodzaj kredytu

Kredyt dla Ciebie

Okres kredytowania

do 5 lat

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna
9,00%

Tab. 3. Kredyt na działalność gospodarczą „BIZNESS” – Umowy zawarte do 31.12.2018 r.
Lp.

1.
1.1.
1.2.
1.2.

Rodzaj kredytu

Okres kredytowania

Kredyty na działalność gospodarczą „BIZNESS”
do 3 lat
Kredyty inwestycyjne
powyżej 3 roku do 5 lat
powyżej 5 lat do 15 lat
do 1 roku
Kredyty obrotowe
powyżej 1 roku do 3 lat
Kredyty w rachunku bieżącym
do 1 roku

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna
5,90%
6,40%
6,70%
6,40%
6,90%
6,90%

Tab. 4. Kredyt „Tani Grosz” – Umowy zawarte do 31.03.2019 r.
Lp.

1.

Rodzaj kredytu

Kredyt „Tani Grosz”

Okres kredytowania

do 3 lat

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna
6,90%
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Tab. 5. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie – Umowy zawarte do 30.09.2019 r.
Lp.

1.

Rodzaj rachunku

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie

Lp.

1.

Rodzaj rachunku

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna – do dnia
23.08.2020
0,01%
Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna – od dnia
24.08.2020
0,00%

Tab. 6. Kredyty sezonowe – Umowy zawarte do 31.07.2020 r.
Lp.

1.

Rodzaj kredytu

Kredyty sezonowe

Okres kredytowania

do 6 miesięcy

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
stopa zmienna
7,00%
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