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Rozdział I.  KREDYTY I POŻYCZKI 

1. Kredyty i pożyczki na działalność gospodarczą i działalność rolniczą 

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM zmienna stopa procentowa 

- z okresem spłaty do jednego roku 8,00% 

- z okresem spłaty powyżej jednego roku do trzech lat 9,00% 

- z okresem spłaty powyżej trzech lat  (w uzasadnionych przypadkach) 10,00% 

 

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM zmienna stopa procentowa 

- z okresem spłaty do jednego roku 8,00% 

 

KREDYT INWESTYCYJNY zmienna stopa procentowa 

- z okresem spłaty do 25 lat WIBOR 3M + marża od 2,50% do 3,50% 

 

KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA  zmienna stopa procentowa 

- z okresem spłaty do 25 lat WIBOR 3M + marża od 3,00% do 4,00% 

 

KREDYT PŁATNICZY stała stopa procentowa 

- z okresem spłaty do 30 dni 11,00% 

 

KREDYT REWOLWINGOWY stała stopa procentowa 

- z okresem spłaty do jednego roku 11,00% 

 

POŻYCZKA NA FINANSOWANIE DOWOLNEGO CELU stała stopa procentowa 

- z okresem spłaty do jednego roku do kwoty 100 000 PLN 12,00% 

 

KARTA KREDYTOWA VISA BUSSINES zmienna stopa procentowa 

- z okresem spłaty do 36 miesięcy  
  do kwoty 50 000 PLN 

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych w 
wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 
3,5 p.p., ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej 

 

2. Kredyty dla osób fizycznych  

KREDYT GOTÓWKOWY „TANIA GOTÓWKA” Stała stopa procentowa 

- z okresem spłaty do 36 miesięcy do kwoty 30 000 PLN 8,00% 

  

KREDYT GOTÓWKOWY  „WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY” zmienna stopa procentowa 

 - z okresem spłaty do 48 miesięcy do kwoty 50 000 PLN 9,00% 

 
KREDYT GOTÓWKOWY zmienna stopa procentowa 

- z okresem spłaty do 84 miesięcy do kwoty 80.000 zł. 10,00% 
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KREDYT EKOLOGICZNY zmienna stopa procentowa 

- z okresem spłaty do 84 m-cy do kwoty 80 000 PLN (dla Klientów z ROR) 
- z okresem spłaty do 84 m-cy do kwoty 80 000 PLN (dla Klientów bez ROR) 

7,50% 
8,50% 

 
KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU POL-KONTO 

stała stopa procentowa 

- do 50.000 zł. (zależnie od wysokości stałych wpływów na rachunek) 8,00% 

 

KREDYT MIESZKANIOWY „MÓJ DOM” zmienna stopa procentowa 

- z okresem spłat do 30 lat Wibor 3M + marża 2,00% 

 
KREDYT MIESZKANIOWY „MÓJ DOM” 

 
okresowo stała stopa procentowa 

- z okresem spłat do 30 lat 10,50% 

 

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY zmienna stopa procentowa 

- z okresem spłat do 15 lat Wibor 3M + marża 3,00%  

 
UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY 

 
okresowo stała stopa procentowa 

- z okresem spłat do 15 lat 11,00% 

 

KREDYT KONSOLIDACYJNY NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW zmienna stopa procentowa 

- z okresem spłaty do 25 lat Wibor 3M + marża 3,50% 

 
KREDYT KONSOLIDACYJNY NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW 

 
okresowo stała stopa procentowa 

- z okresem spłaty do 25 lat 11,50% 

 
KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT zmienna stopa procentowa 

- z okresem spłaty do 36 miesięcy  
  do kwoty 20.000 zł. 

dwukrotność wysokości odsetek ustawowych w 
wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 
3,5 p.p., ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej 

 

KREDYTY PRZETERMINOWANE I CZEKI BEZ POKRYCIA zmienna stopa procentowa 

Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku 
rocznym. Odsetki za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,50 p.p. 

 
Informacje dodatkowe: 

• Kredyty mogą być udzielane maksymalnie na okres 30 lat. 

• Ustala się nie więcej niż 2,50% dopuszczalną rozpiętość pomiędzy standardowym oprocentowaniem kredytu, 
uwzględnionym w obowiązującej Tabeli oprocentowania, a oprocentowaniem ustalonym w wyniku negocjacji. 

• Zarząd Banku w indywidualnych przypadkach może ustalić inną wysokość oprocentowania kredytów, w tym w oparciu 
o WIBOR. 

 
ROZDZIAŁ II.  RACHUNKI BANKOWE 

1. Oprocentowanie lokat terminowych 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE TERMINOWE oprocentowanie zmienne 

1 miesięczne  2,00% 

2 miesięczne  2,50% 
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3 miesięczne   3,00% 

6 miesięczne  3,50% 

12 miesięczne  4,00% 

24 miesięczne   4,50% 

36 miesięczne   5,50% 

LOKATA na nowe środki – 3 miesięczna 

*Oferta obowiązuje od 01.03.2023r. do odwołania 
 

Oprocentowanie stałe 

5,50% 

„LOKATA PROMOCYJNA” dla osób fizycznych - 6 miesięczna 

*Oferta obowiązuje w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. 

oprocentowanie stałe 

6,60% 
 

2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych 

RODZAJ RACHUNKU oprocentowanie zmienne 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL- KONTO 0,00% 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-KONTO STUDENT 0,00% 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-KONTO JUNIOR 0,00% 

Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt:  

- dla salda rachunku do kwoty 4.999,99 PLN 0,00% 

- dla salda rachunku powyżej kwoty 5.000,00 PLN  2,00% 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI (SKO) 5,00% 

 
 Informacje dodatkowe: 

• Lokaty terminowe osób fizycznych w kwocie 50 000 PLN i wyżej, mogą być oprocentowane indywidualnie w drodze 
negocjacji 

• Nie oprocentowane są: 

a. środki na rachunkach bieżących 

b. wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie (a' vista) 

• Ustala się nie więcej niż 1,00% dopuszczalną rozpiętość pomiędzy standardowym oprocentowaniem depozytu, 
uwzględnionym w obowiązującej Tabeli oprocentowania, a oprocentowaniem ustalonym w wyniku negocjacji. 

• Zarząd Banku w indywidualnych przypadkach może przyznać wyższe oprocentowanie oszczędnościowych wkładów 
terminowych. 

• Traci moc Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Nr 25/128/2022 z dnia 30.12.2022 roku.       

• Tabela oprocentowania produktów bankowych (tekst jednolity) obowiązuje od dnia 01.03.2023 roku.  
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