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CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI 

Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR)  

Lp. Rodzaj kredytu  Oprocentowanie 

1. Kredyt odnawialny w ROR  10,00% 1 

1.  STAŁA STOPA PROCENTOWA  obowiązuje dla nowych kredytów udzielanych od dnia 05.03.2015r 

Kredyty  gotówkowe 

Lp. Rodzaj kredytu Okres kredytowania 
 

Oprocentowanie 

 

1.  DOBRY KREDYT 

do 36 miesięcy 10,00%1 

do 60 miesięcy  9,74%2 

do 72 miesięcy  9,74%3 

do 84 miesięcy  9,74%4 

2.  KREDYT za 0% do 12 miesięcy  0,00% 5 

3.  SZYBKA GOTÓWKA do 24 miesięcy  10,00%6 

4.  MINI KREDYT do 24 miesięcy 9,95%8 

5.  Kredyt konsumpcyjny HIPOTECZNY do 240 miesięcy od 5,72%9 

1. STAŁA STOPA PROCENTOWA – obowiązuje od dnia 05.03.2015r 

2. zmienna stawka WIBOR 6M – zmiana co pół roku kalendarzowego wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. z 

m-ca czerwca lub miesiąca grudnia + stała marża 7,95 p.p.  

3..zmienna stawka WIBOR 6M – zmiana co pół roku kalendarzowego wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. z 

m-ca czerwca lub miesiąca grudnia + stała marża  7,95 p.p.  

4..zmienna stawka WIBOR 6M – zmiana co pół roku kalendarzowego wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. z 

m-ca czerwca lub miesiąca grudnia + stała marża 7,95 p.p. 

5. STAŁA STOPA PROCENTOWA 

6. STAŁA STOPA PROCENTOWA – obowiązuje od dnia 05.03.2015r 

8. STAŁA STOPA PROCENTOWA – obowiązuje od dnia 05.03.2015r 

9.  zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 4,00 p.p.  

(dla osób nie będących klientami Banku marża podwyższona o 2,0 p.p.) 

Kredyty na cele mieszkaniowe i remontowe 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie 

1.  

 

Kredyt mieszkaniowy  

 

„WŁASNA CHATA” od 3,82% do 5,72%1 

,,MIESZKANIE DLA MŁODYCH’’ od 3,62% do 5,12%1 

2.  Kredyt mieszkaniowy „LOKATORSKI” od 4,67% do 6,52%2 

3.  
Kredyt z dotacją ''NA ZAKUP KOLEKTORÓW 

SŁONECZNYCH'' 

do 36 miesięcy od 8,00 % 3 

do 60 miesięcy od 6,29% 4 

1.zmienna  stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  uzależniona 

od wskaźnika LTV ( wartość kredytu do wartości nieruchomości) 

  Kredyt mieszkaniowy 

 ,,Własna Chata’’ ,,Mieszkanie dla Młodych’’ 

LTV  do 30% wartości nieruchomości marża 2,10 p.p  lub 3,00 p.p. X 

LTV  pow. 30% do 50% wartości nieruchomości marża 2,20 p.p. lub 3,30 p.p X 

LTV pow. 50% do 80% wartości nieruchomości marża 2,40 p.p. lub 3,60 p.p. marża 1,90 p.p. lub 2,90 p.p. 

LTV pow. 80% do 90% wartości nieruchomości marża 2,60 p.p. lub 4,00 p.p marża 2,40 p.p. lub 3,40 p.p 

2.  zmienna stawka WIBOR3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  od 2,95 p.p. 

do 4,80 p.p. uzależniona od wysokości udziału środków własnych 

3. STAŁA STOPA PROCENTOWA (dla osób nie będących klientami Banku marża podwyższona o 1,50 p.p.) 

4. zmienna stawka WIBOR 6M – zmiana co pół roku kalendarzowego wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. z 

m-ca czerwca lub miesiąca grudnia + stała marża 4,50p.p. (dla osób nie będących klientami Banku marża podwyższona o 1,50p.p.)       
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Karty kredytowe  

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie 

1.  VISA Credit 1  

 a) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z kart 9,50% 2 

 b) plan ratalny 8,40% 3 

2.  VISA GOLD 1  

 a) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z kart 9,50% 2 

 b) plan ratalny 8,40% 3 

1. obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku  

2. zmienna stawka : 3,8-krotność stopy kredytu lombardowego  

3. zmienna stawka : 3,8-krotność stopy kredytu lombardowego – (minus) 1,10 p.p.  
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CZĘŚĆ B - KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

Kredyty w rachunku bieżącym  

Lp. Rodzaj kredytu 

 
Oprocentowanie 

 

1. Kredyt w Rachunku Bieżącym dla firm 5,72%1  

2. Kredyt w Rachunku Bieżącym dla rolników 5,72%2 

3. Kredyt SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM   5,72%3 

4. 
Niewykorzystany limit kredytu w:  

Rachunku Bieżącym* i Szybka Gotówka dla Firm 
2,00% 

1.  zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 4,00 p.p.   

2. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 4,00 p.p.  

3. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  4,00 p.p.   

* z wyłączeniem kredytu w Rachunku Bieżącym dla Rolników  

  

Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym 

Lp. Rodzaj kredytu 
 

Oprocentowanie 
 

1.  Kredyt obrotowy „IMPET”    5,72%1 

2.  Kredyt obrotowy „IMPET 36”   5,82%2 

3.  Kredyt obrotowy "IMPET 60" 5,92%3 

4.  Kredyt obrotowy AGRO - KREDYT rolniczy 5,22%4 

5.  Kredyt obrotowy AGRO - IMPET rolniczy 5,72%5 

6.  Kredyt obrotowy NA SKUP od 2,64% do 4,64%6 

7.  Kredyt OBROTOWY do 1 roku 5,72%7 

8.  Kredyt OBROTOWY od 1 do 3 lat 6,22%8 

9.  Kredyt hipoteczny HIPOKREDYT 5,72%11 

10.  Kredyt na finansowanie zapasów - rolniczy 4,22% 12 

11.  Kredyt obrotowy DEWELOPERSKI  5,47% 9 

12.  Kredyt obrotowy REWOLWINGOWY 5,02% 10 

1. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  4,00p.p.    

2. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  4,10p.p.  

3. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  4,20p.p.  

4. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 3,50p.p.. 

    5. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 4,00p.p.  

6.zmienna  stawka WIBOR 1M - średnia z ostatnich dziesięciu dni roboczych poprzedzających miesiąc obowiązywania +  marża  od 1,0 p.p  do 3,0 p.p. (uzależniona 

od oceny ryzyka kredytowego) 

7 zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 4,00p.p.    

8. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 4,50p.p.    

9. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 3,75 p.p.   

10. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 3,30 p.p  

11. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża od  4,00p.p.    

12. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża od 2,50p.p.   

   

Kredyty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj kredytu 
 

Oprocentowanie 
 

1.  Kredyt INWESTYCYJNY   5,22%1 

2.  

Kredyt inwestycyjny  „WSPÓLNY REMONT” 
dla 

Wspólnot 
Mieszkaniowych 

 4,22%2 

Kredyt z dotacją ''NA ZAKUP KOLEKTORÓW 

SŁONECZNYCH'' 

do 36 miesięcy od 8,00 % 3 

do 84 miesięcy od 6,29% 4 
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Lp. Rodzaj kredytu 

 

Oprocentowanie 

 

3.  Kredyt inwestycyjny ,,NASZA ZIEMIA''  dla Rolników 4,22%5 

4.  

Kredyt pomostowy „UNIA BIZNES” oraz  

,,KREDYT TECHNOLOGICZNY'' 
od 5,52% do 5,62%6 

1. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  3,50p.p.  

2. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania+ marża banku 2,50p.p. 

3. STAŁA STOPA PROCENTOWA (dla wspólnot nie będących klientami Banku marża podwyższona o 1,50 p.p.) 

4. zmienna stawka WIBOR 6M – zmiana co pół roku kalendarzowego wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. z m-

ca czerwca lub miesiąca grudnia + stała marża 4,50p.p. (dla wspólnot nie będących klientami Banku marża podwyższona o 1,50p.p.) 

5.  zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 2,50p.p.   

6. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  3,80p.p. (dla 

kredytu do 5 lat) lub +3,90 p.p. (dla kredytu pow. 5 lat) 

Kredyty preferencyjne dla rolników – udzielone od dnia 08.08.2018r 

Lp. Rodzaj kredytu 
 

Oprocentowanie 

 

1.  

Kredyty 

preferencyjne z 

dopłatami do 

odsetek ARiMR 

Linia RR, Linia Z, Linia PR,  3,0000% 

Klęskowe inwestycyjne i 

obrotowe 

ubezpieczeni 0,5000% 

nieubezpieczeni 2,8600% 

2.  

Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych 

przez młodych rolników – Linia MRcsk 
5,42% 1 

1. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  3,70p.p  

 

Karty kredytowe Visa Business 

Lp. Nazwa kredytu 
 

Oprocentowanie 
 

1.  VISA BUSINESS Credit 1 9,50% 2 

2.  VISA BUSINESS CREDIT GOLD 1 9,50% 2 

1. obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku  

2. zmienna stawka : 3,8-krotność stopy kredytu lombardowego  
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CZĘŚĆ C – STAWKI OPRTOCENTOWANIA OBOWIĄZUJACE DLA 
CZĘŚCI A i B  

Kredyty restrukturyzowane 

Lp. Rodzaj kredytu 
 

Oprocentowanie 

 

1.  

Kredyt w ramach zawartej umowy ugody 

oraz inne kredyty restrukturyzowane 

 od 6,72% 1  

1. zmienna stawka WIBOR 3M + marża ustalana indywidualnie, ale nie mniejsza niż 5,00 p.p. 

Kredyty przeterminowane – dla umów zawieranych od 04.07.2016r 

Lp. Rodzaj kredytu 
 

Oprocentowanie 

 

1.  Kredyt przeterminowany 1,95-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj. 
13,65% 

Stawki WIBOR 

Lp. Wysokość Stawki Bazowej Banku 
 

Oprocentowanie 
 

1.  WIBOR 1M * 1,63% 

2.  WIBOR 3M ** 1,72% 

3.  WIBOR 6M *** 1,79% 

* (średnia stawka z ostatnich 10-ciu dni roboczych poprzedniego miesiąca) 
**(średnia stawka z miesiąca poprzedzającego kwartał kalendarzowy) 
***(średnia stawka z miesiąca poprzedzającego półrocze kalendarzowe) 

Stawka Bazowa Banku 

Lp. Wysokość Stawki Bazowej Banku 
 

Oprocentowanie 
 

4.  
Ustalona uchwałą Zarządu Banku  
Nr 30/2008 z dnia 27.06.2008r.  8,00% 
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CZĘŚĆ D – POZOSTAŁE OPROCENTOWANIE  

Kredyty przeterminowane  

Lp. Rodzaj kredytu 
 

Oprocentowanie 
 

1.  Kredyt przeterminowany :  

2.  - dla umów zawieranych do 12.08.2012r 4-krotność stopy kredytu lombardowego   tj. 
10,00% 

1.  - dla umów zawieranych od 13.08.2012r do 03.07.2016 3,8-krotność stopy kredytu lombardowego tj. 
9,50% 

 

Kredyty  gotówkowe i w ROR - udzielone do dnia 11.09.2012r 

Lp. Rodzaj kredytu Okres kredytowania 
 

Oprocentowanie 
 

1. Kredyt odnawialny w ROR 10,00% 5 

2.  Debet w ROR 10,00% 5 

2.  zmienna STAWKA BAZOWA BANKU + stała marża 5,00 p.p. .- oprocentowanie zredukowane do wys. 4 x stopa lombardowa 

3.  zmienna STAWKA BAZOWA BANKU + stała marża 5,50 p.p.- oprocentowanie zredukowane do wys. 4 x stopa lombardowa 

4.  zmienna STAWKA BAZOWA BANKU + stała marża 6,00 p.p.- oprocentowanie zredukowane do wys. 4 x stopa lombardowa 

5. Zmienna stopa procentowa ustalona Uchwałą Zarządu Banku .- oprocentowanie zredukowane do wys. 4 x stopa lombardowa 

Kredyty na cele mieszkaniowe i remontowe –udzielone do dnia 17.02.2013r 

Lp. Rodzaj kredytu 
 

Oprocentowanie 
 

1.  
Kredyt z dotacją ''NA ZAKUP KOLEKTORÓW 

SŁONECZNYCH'' 
 od 8,00%1 

1. zmienna STAWKA BAZOWA BANKU + marża Banku (dla osób nie będących klientami Banku marża podwyższona o 1,00 p.p.) 

 

Kredyty restrukturyzowane – umowy zawarte do dnia 03.11.2013r 

Lp. Rodzaj kredytu 
 

Oprocentowanie 
 

1.  

Kredyt w ramach zawartej umowy ugody 

oraz inne kredyty restrukturyzowane 
10,00% 

Inne kredyty –udzielone do dnia 26.03.2013r 

Lp. Rodzaj kredytu 

 

Oprocentowanie 
 

1.  Kredyt konsumpcyjny HIPOTECZNY 10,00%1 

2.  Kredyt hipoteczny HIPOKREDYT 10,00%4 

3.  Kredyt INWESTYCYJNY   9,00%5 

4.  

Kredyt inwestycyjny ,,NASZA ZIEMIA''  dla Rolników 8,50%6  

Kredyt inwestycyjny ,,NASZA ZIEMIA''  dla Rolników -udzielany 
od 27.03.2013 do 02.02.2014r 

5,42%7 

5.  Kredyt pomostowy „UNIA BIZNES” oraz  od 6,99% do 7,49%8 
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Lp. Rodzaj kredytu 

 

Oprocentowanie 

 
,,KREDYT TECHNOLOGICZNY'' 

6.  
Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z 

częściową spłatą kapitału ( CSK ) kredytu przez ARiMR 
8,15%9 

7.  Debet w Rachunku Bieżącym 10,00% 

1.  zmienna STAWKA BAZOWA BANKU + stała marża 2,0 p.p. 

3. zmienna  STAWKA BAZOWA BANKU + marża Banku (uzależniona od oceny ryzyka kredytowego) 

4. zmienna STAWKA BAZOWA BANKU + stała marża 2,0 p.p. 

5. zmienna STAWKA BAZOWA BANKU + stała marża 1,0 p.p. 

6.  zmienna STAWKA BAZOWA BANKU + stała marża 0,5 p.p. -  

7.  zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  3,70p.p 

8. zmienna  STAWKA BAZOWA BANKU - (minus) marża 1,01p.p. (dla kredytu do 5 lat) lub minus marża 0,51 p.p.(dla kredytu pow. 5 lat) 

    9. zmienna  STAWKA BAZOWA BANKU + stała marża 0,15 p.p. 

Kredyty preferencyjne dla rolników –udzielone do dnia 04.05.2015r 

Lp. Rodzaj kredytu 

 

Oprocentowanie 

 

1.  

Kredyty 

preferencyjne z 

dopłatami do odsetek 

ARiMR 

Linie nIP, nBR10, nBR13, nBR14, 

nBR15, nMR, nKZ, nGR, nGP, nNT,  
 2,6250% 

2.  

Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z 

częściową spłatą kapitału ( CSK ) kredytu przez ARiMR 
5,42%1 

1. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  3,70p.p  

Kredyty preferencyjne dla rolników –udzielone do dnia 30.04.2017r 

Lp. Rodzaj kredytu 
 

Oprocentowanie 

1.  

Kredyty preferencyjne z dopłatami 

do odsetek ARiMR 
Linia ZC 1,0000% 

Kredyty preferencyjne dla rolników –udzielone do dnia 07.08.2018r 

Lp. Rodzaj kredytu 

 

Oprocentowanie 
 

1.  

Kredyty 

preferencyjne z 

dopłatami do odsetek 

ARiMR 

Klęskowe inwestycyjne – Linia K01 3,0000% 

Klęskowe obrotowe 

Linia K02 

ubezpieczeni 2,1100% 

nieubezpieczeni 3,1650% 

Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym –udzielone do dnia 18.05.2017r 

Lp. Rodzaj kredytu 
 

Oprocentowanie 

 

1. Kredyt obrotowy AGRO - KREDYT rolniczy 6,32%1 

1. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 4,60p.p.. 
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Kredyty  gotówkowe  

Lp. Rodzaj kredytu Okres kredytowania 
 

Oprocentowanie 

 

1 
BEZPIECZNA GOTÓWKA – udzielana do dnia 

19.10.2017r 
do 24 miesięcy  10,00%1 

1.  stała stopa procentowa 

 

Inne kredyty –udzielane do dnia 15.08.2018r 

Lp. Rodzaj kredytu 
 

Oprocentowanie 
 

1.  Kredyt konsumpcyjny HIPOTECZNY 6,22% 1 

2.  Kredyt w Rachunku Bieżącym dla firm 6,22%2 

3.  Kredyt w Rachunku Bieżącym dla rolników  6,22%3 

4.  Kredyt SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM  6,12%4 

5.  Kredyt obrotowy „IMPET”    6,12%5 

6.  Kredyt obrotowy „IMPET 36”   6,22%6 

7.  Kredyt obrotowy "IMPET 60" 6,32%7 

8.  Kredyt obrotowy AGRO - IMPET rolniczy 6,72%8 

9.  Kredyt OBROTOWY do 1 roku 6,32%9 

10.  Kredyt OBROTOWY do 1 do 3 lat 6,52%10 

11.  Kredyt hipoteczny HIPOKREDYT 6,72%11 

12.  Kredyt na finansowanie zapasów - rolniczy 3,67% 12 

13.  Kredyt INWESTYCYJNY   5,72%13 

14.  Kredyt inwestycyjny ,,NASZA ZIEMIA''  dla Rolników 4,72%14 

1.  zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 4,50 p.p.  

2.  zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 4,50p.p. 

3. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 4,50p.p. 

4. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  4,40p.p.  

5. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  4,40p.p.   

6. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  4,50p.p. 

7. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  4,60p.p. 

    8. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 5,00p.p. 

9 zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 4,60p.p.   

10. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 4,80p.p.   

11. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  5,00p.p.   

12. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  1,95p.p.   

13. zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża  4,00p.p. 

14.  zmienna stawka WIBOR 3M - zmiana co kwartał wyliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania +  marża 3,00p.p. 

 
 
 
 
 
 

Zarząd  
Powiślańskiego Banku Spółdzielczego  

w Kwidzynie. 


