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Tabela oprocentowania kredytów 

w Banku Spółdzielczym w Radziejowie  
 

                        I. KREDYTY KONSUMENCKIE 

1. Kredyty gotówkowe  – oprocentowanie zmienne 

1) Kredyt gotówkowy do 10 lat (udzielony od 21.10.2013 r.) 

 
7,20% 

 

w stosunku rocznym 

 

2) Kredyt gotówkowy do 10  lat  

 
7,00% 

 

w stosunku rocznym  

 

3) Kredyt gotówkowy do 10 lat (udzielony od 01.01.2020 r.) 

 
WIBOR 3M* 

+MARŻA 6,00% 

 

w stosunku rocznym  

 

4) „TANI KREDYT” do 36 miesięcy – udzielany do 11.01.2022r. 

Od 12.01.2022r., udzielny na okres 7lat (84miesięcy) 

 

 

5,80% 

 

w stosunku rocznym 

 

5) „KREDYT GOTÓWKOWY Z UBEZPIECZENIEM” do 36 m-cy 6,00% 

 

w stosunku rocznym 

 

6) „Promocyjny kredyt gotówkowy” do 5 lat (udzielany od 01.05.2021r.          

do 31.12.2021r.) 
3,90% w stosunku rocznym 

7) Kredyt gotówkowy „EKO” na przedsięwzięcia proekologiczne” do 10 lat 

     (udzielony do 31.01.2022 r.) 

WIBOR 12M** 

+MARŻA 3,00% 

 

w stosunku rocznym 

8) Kredyt gotówkowy „EKO” na przedsięwzięcia proekologiczne” do 10 lat 

     (udzielony od 01.02.2022 r.) 

WIBOR 12M** 

+MARŻA 2,00% 

 

w stosunku rocznym 

9) Kredyt CZYSTE POWIETRZE, udzielany od 19.01.2022r. WIBOR 12M** 

+ marża 1,95% 

w stosunku rocznym 

2. Kredyty konsumpcyjny  zabezpieczony hipotecznie  – oprocentowanie zmienne  

1) do 10 lat 7,20% w stosunku rocznym 

   

2)  do 10 lat udzielone od dnia 16.04.2018 r. – oprocentowanie zmienne 

w oparciu o WIBOR 3M 

 

WIBOR 3M* 

+MARŻA 6% 

w stosunku rocznym 

3.  Kredyt w ROR  – oprocentowanie zmienne 

1) kredyt odnawialny i nieodnawialny 7,20% w stosunku rocznym 

4. Kredyt konsolidacyjny – oprocentowanie zmienne  7,00% w stosunku rocznym 

Oprocentowanie zmienne przy zawieranych umowach ugody wyliczane jest w wysokości 1,2 stopy redyskonta 

weksli. 

Uwaga: 

Przy prolongacie kredytów konsumpcyjnych, których oprocentowanie zależne jest od długości okresu spłaty, 

oprocentowanie dla kwoty prolongowanej ustala się wg okresu spłaty łącznie z prolongatą. 

 

*stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich 

kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek.  

Dla kredytów udzielanych od 22 listopada 2021r. (dla klientów indywidualnych) stopa WIBOR 3M obliczana jest z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. 

Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października kolejnego roku 

kalendarzowego. 

 

** stopa WIBOR 12M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w 

IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.  

Dla kredytów udzielanych od 22 listopada 2021r. (dla klientów indywidualnych) stopa WIBOR 12M obliczana jest z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. 

Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego. 
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II. KREDYTY PREFERENCYJNE DLA ROLNICTWA                                                               
Oprocentowanie  kredytów preferencyjnych obowiązujące od daty zmiany stopy redyskonta weksli w dniu   

09.02.2022 roku: stopa redyskonta weksli NBP wynosi 2,80, stopa lombardowa 3,25, stopa referencyjna 2,75. 

Kredyty inwestycyjne – stare, udzielone od 01.01.2003 r. do 30.04.2007 r. 

1) linia MR, KZ, GR ( 1,5 redyskonta weksli)         1,20%  w stosunku rocznym 

2) linia NT ( 1,5 redyskonta weksli)              3,00%  w stosunku rocznym 

Oprocentowanie kredytów preferencyjnych – „Nowa pomoc” – udzielone od 01.05.2007 r. do 07.07.2008 r. 

1. linia nMR, nKZ, nGP, nNT, nKL, nOR/nMR (1,50 redyskonta weksli)          1,05%  w stosunku rocznym 

 

Kredyty udzielone od 08.07.2008 r.  do 08.07.2010 r. 

1. linia nMR, nKZ, nGP, nNT, nKL, nOR/nMR (1,5 redyskonta weksli) 2,00% w stosunku rocznym 

 

Kredyty udzielone po 26.02.2009 r.   

1.  linia nMR, nKZ, nGP, nNT, nKL, nOR/nMR (1,5 redyskonta weksli)              2,00% w stosunku rocznym 

Kredyty udzielone 

2) Kredyt z częściową spłatą kapitału - CSK                7,00% w stosunku rocznym 

 

Kredyty udzielone  od dnia 19.11.2010 r.  

1. linia nMR, nKZ, nGP, nNT, nOR/nMR (1,60 redyskonta weksli) 

 

              2,00% w stosunku rocznym 

 

Kredyty udzielone od dnia 18.09.2012 r.  

1. linia nIP, nBR/10, nBR/13, nBR/14, nBR/15, nMR, nKZ, nGP, nGR,         

NT, (1,5 redyskonta weksli) 

         3,00% w stosunku rocznym 

 

Kredyty udzielone od 01.01.2015 r.   do 07.08.2018 r. (WIBOR 3M*  + MARŻA BANKU 2,50)  
wysokość WIBOR 3M – 2,06% (stan na dzień 30.11.2021r.) 

1) Kredyty inwestycyjne: linia RR, Z, PR* 3,0552% w stosunku  rocznym 

    Kredyty inwestycyjne: linia PR** (de minimis) 1,3680% w stosunku  rocznym 

2) Kredyty klęskowe inwestycyjne – linia K01          3,0552% w stosunku  rocznym 

3)   Kredyty klęskowe obrotowe – linia K02 

- ubezpieczeni 

- nieubezpieczeni 

 

2,2800% 

3,4200% 

 

w stosunku  rocznym 

w stosunku  rocznym 

4) Kredyty obrotowe KSP 2,0000% w stosunku rocznym 

 

 

Oprocentowanie kredytów klęskowych udzielonych od 08.08.2018 roku z zastosowaniem stawki  

(WIBOR 3M* + Marża Banku 3,50%)   
wysokość WIBOR 3M – 2,06% (stan na dzień 30.11.2021r.) 
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Kredyty klęskowe inwestycyjne i obrotowe – linia K01, DK01, K02,DK02   

- ubezpieczeni 0,5000% w stosunku  rocznym 

- nieubezpieczeni 3,0300% w stosunku  rocznym 

Kredyty inwestycyjne udzielone od 08.08.2018 r. (WIBOR 3M*  + MARŻA BANKU 2,50)  
wysokość WIBOR 3M – 2,06% (stan na dzień 30.11.2021r.) 

1) Kredyty inwestycyjne: linia RR, Z, PR* 3,0552% w stosunku  rocznym 

    Kredyty inwestycyjne: linia PR** (de minimis) 1,3680% w stosunku  rocznym 

PR* - kredyty inwestycyjne dla przetwórstwa produktów rolnych oraz dla przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, a 

także kredyty de minimis udzielane do dn. 27.05.2021r. 

PR** - kredyty inwestycyjne dla przetwórstwa produktów rolnych oraz dla przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, a 

także kredyty de minimis udzielane od dn. 28.05.2021r. 

 

Kredyty udzielone w 2016 r.    

1) Kredyt obrotowy nieoprocentowany dla producenta rolnego – linia KO   0,0000% w stosunku  rocznym 

2)  Kredyt na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych (linia ZC)   
      (WIBOR 3M  + MARŻA BANKU 1,7) 

      w okresie 2 lata od zawarcia umowy 

       po upływie 2 lat   

 

 

1,0000% 

2,5000% 

 

 

w stosunku  rocznym 

w stosunku  rocznym 

 

III. KREDYTOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

1. Kredyty gospodarcze – oprocentowanie zmienne 

1) w rachunku bieżącym   

a) udzielane i odnawiane od dnia 17.04.2014 r. 

 do kwoty       99 999,99 zł 

 od kwoty     100 000,00 zł do 199 999,99 zł 

 od kwoty     200 000,00 zł 

 

7,20% 

7,20% 

7,00%  

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym  

b) udzielane i odnawiane od  dnia 20.12.2018 r. 

 do kwoty       99 999,99 zł 

 od kwoty     100 000,00 zł do 199 999,99 zł 

 od kwoty     200 000,00 zł do 499 999,99 zł 

 od kwoty     500 000,00 zł do 999 999,99 zł 

 od kwoty  1 000 000,00 zł 

 

7,20% 

7,20% 

7,00% 

6,50% 

                 5,50% 

 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym   

2) w koncie kredytowym  

 udzielone do dnia 02.02.2011 r. 

 udzielone od dnia 03.02.2011 r. do dnia 30.04.2012 r. 

 udzielone od dnia 01.05.2012 r. do dnia 10.02.2013 r. 

 udzielone od dnia 11.02.2013 r. do dnia 17.01.2014 r. 

 udzielone od dnia 20.01.2014 r. do dnia 16.04.2014 r. 

 udzielone od dnia 17.04.2014 r.  

 udzielony od dnia 25.04.2016 r. do dnia14.02.2022r.  

(oprocentowanie zmienne) 

 

 udzielone od dnia 15.02.2022r.  

 

 

7,20% 

7,20% 

7,00% 

7,20% 

7,00% 

5,80% 

WIBOR 3M* + 

MARŻA 4,00% 

 

WIBOR 3M* + 

MARŻA 2,70% 

 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

 

 

w stosunku rocznym 

 

3) kredyt gospodarczy „pod dopłaty obszarowe” 

 udzielany od dnia 17.04.2014 r. 
 

7,20% 

 

w stosunku rocznym 

Kredyty udzielone w 2015 r.    

1) Kredyt z częściową spłatą kapitału – MR-CSK         6,0000% w stosunku  rocznym 
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4) kredyt obrotowy „WZNOWIENIE PRODUKCJI – SUSZA 2015” 

 udzielony do dnia 30.06.2016 r. (oprocentowanie zmienne) 
WIBOR 3 M* + 

MARŻA 3% 

w stosunku rocznym 

5) kredyt obrotowy „WZNOWIENIE PRODUKCJI – 

PRZYMROZKI WIOSENNE 2016” 
 udzielony do dnia 31.05.2016 r. (oprocentowanie zmienne) 

 

WIBOR 3 M* + 

MARŻA 3,25% 

 

w stosunku rocznym 

6) kredyt obrotowy „WZNOWIENIE PRODUKCJI – 

NADMIERNE OPADY ATMOSFERYCZNE 2017” 
udzielony do dnia  31.07.2018 r. (oprocentowanie zmienne) 

 

WIBOR 3 M* + 

MARŻA 3,25% 

 

w stosunku rocznym 

7) Kredyt obrotowy „SUSZA 2018” 

udzielony od dnia 01.09.2018 r. 
WIBOR 3 M* + 

MARŻA 2,80% 

w stosunku rocznym 

8) Kredyt obrotowy „ZŁOTY KŁOS” 

 udzielony od dnia 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r. 

 

 udzielony od dnia 01.04.2020 r. 

 

 udzielony od dnia 01.05.2020 r. 

 

 udzielony od dnia 01.01.2022 r. 

WIBOR 3 M*  

+MARŻA 3,50% 

 

WIBOR 3M* 

+MARŻA 3,90% 

 

WIBOR 3M* 

+MARŻA 4,20% 

WIBOR 3 M*  

+MARŻA 3,50% 

 

w stosunku rocznym 

 

 

w stosunku rocznym 

 

w stosunku rocznym 

 

w stosunku rocznym 

9) kredyty na zakup środków do produkcji rolnej 

 udzielane od dnia 17.04.2014 r. 
 

7,00% 

 

w stosunku rocznym 

10)  kredyt obrotowy „Agro-Nawozy” – udzielany od dnia 25.01.2022r 

do dnia 31.05.2022r. 5,50% w stosunku rocznym 

2. Kredyty gospodarcze – oprocentowanie   

1) Kredyt inwestycyjny „ROLNIK”  

 udzielone od dnia 10.05.2012 do 20.12.2012 r. (oprocent. stałe) 

 udzielone od 22.04.2013 do 16.04.2014 r. (oprocent. zmienne) 

 udzielany od dnia 17.04.2014 r. (oprocentowanie zmienne) 

 udzielany od dnia 15.10.2014 r. (oprocentowanie zmienne) 

 udzielony od dnia 25.04.2016 r. (oprocentowanie zmienne) 

 

 udzielony od dnia 01.10.2018 r. (oprocentowanie zmienne) 

 

 udzielony od dnia 01.04.2020 r. (oprocentowanie zmienne) 

 

 udzielony od dnia 01.05.2020 r. (oprocentowanie zmienne) 

 

 udzielony od dnia 01.01.2022 r. (oprocentowanie zmienne) 

 

 

 

6,85% 

7,00% 

5,60% 

4,90% 

WIBOR 3 M* + 

MARŻA 3,25% 

WIBOR 3 M* + 

MARŻA 2,70% 

WIBOR 3 M* + 

MARŻA 3,25% 

WIBOR 3 M* + 

MARŻA 3,50% 

WIBOR 3 M* + 

MARŻA 2,50% 

 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

 

w stosunku rocznym 

 

w stosunku rocznym 

 

w stosunku rocznym 

 

w stosunku rocznym 

 

 

IV. KREDYTY UNIJNE 

1. Kredyty Unijne SGB 

 udzielone do dnia 16.04.2014 r. 

 udzielane od dnia 17.04.2014 r. 

 

7,20% 

6,50% 

 

w stosunku rocznym 

w stosunku rocznym 

 

 

V. KREDYTY STUDENCKIE 

1. Kredyty studenckie 1,20 redyskonta weksli w stosunku rocznym 

 

 

VI. KREDYTY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

1. Kredyty inwestycyjne WIBOR 3M* + marża w stosunku rocznym 
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2,5% 

 

 

 

 

VII. KREDYTY MIESZKANIOWE 

1) udzielone po dniu 23.09.2002 r. (długoletnie do 30 lat) stała stopa   

procentowa w pierwszym roku kredytowania 
5,50%  w stosunku rocznym  

2)  w drugim roku kredytowania i w latach następnych –   

oprocentowanie zmienne, obowiązuje od dnia 16.03.2015 r. dla 

kredytów udzielonych do dnia 14.05.2014 r.) 

4,90% w stosunku rocznym 

3) dla kredytów udzielanych od dnia 15.05.2014 r. – oprocentowanie 

zmienne w oparciu o WIBOR 3M* 
WIBOR 3M* + 1,8% 

marża banku 

w stosunku rocznym     

 

4) dla kredytów udzielanych od dnia 01.07.2017 r. – oprocentowanie 

zmienne w oparciu o WIBOR 3M* 
WIBOR 3M* + 2,5% 

marża banku 

w stosunku rocznym 

5) dla kredytów udzielanych od dnia 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r. 

– oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 3M* 
  

 

 

 

w stosunku rocznym 

           do kwoty     149 999,99 zł WIBOR 3M* + 

2,20% marża banku 

           od kwoty     150 000,00 zł do 299 999,99 zł 

 
WIBOR 3M* + 

2,00% marża banku 

           od kwoty     300 000,00 zł 

 
WIBOR 3M*+ 

1,70% marża banku 

6) dla kredytów udzielanych od dnia 01.04.2020r. do 30.04.2020r. –               

oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 3M*             

  

 

 

 

w stosunku rocznym 

      do kwoty     149 999,99 zł WIBOR 3M* + 

2,60% marża banku 

od kwoty     150 000,00 zł do 299 999,99 zł WIBOR 3M* + 

2,40% marża banku 

od kwoty     300 000,00 zł 

 
WIBOR 3M* + 

2,10% marża banku 

7) dla kredytów udzielanych od dnia 01.05.2020r. do 31.12.2021r. –               

oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 3M*           

  

 

 

 

w stosunku rocznym 

       do kwoty     149 999,99 zł 

 
WIBOR 3M* + 

2,80% marża banku 

           od kwoty     150 000,00 zł do 299 999,99 zł WIBOR 3M* + 

2,60% marża banku 

           od kwoty     300 000,00 zł WIBOR 3M* + 

2,30% marża banku 

8) dla kredytów udzielanych od dnia 01.01.2022 r. –               

oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 3M*           

  

 

 

 

 

w stosunku rocznym 

           do kwoty     199 999,99 zł WIBOR 3M* + 

2,20% marża banku 

           od kwoty     200 000,00 zł do 499 999,99 zł 

 
WIBOR 3M* + 

2,00% marża banku 

           od kwoty     500 000,00 zł 

 
WIBOR 3M*+ 

1,70% marża banku 
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VIII. POŻYCZKI HIPOTECZNE 

1. Pożyczki hipoteczne do 10 lat 7,00%  

2. Pożyczki hipoteczne do 10 lat udzielone od dnia 16.04.2018 r. – 

oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 3M 
WIBOR 3M* + 

5,00% marża banku 

 

w stosunku rocznym 

 

 

IX. KREDYTY KONSORCJALNE 

1. Kredyty udzielane w konsorcjum z innymi bankami w uzgodnieniu z Zarządami Banków   – 

Uczestników konsorcjum 

 

 

X. KREDYTY PRZETERMINOWANE 

1. Kredyty przeterminowane (w tym preferencyjne) – oprocentowanie 

zmienne (czterokrotność stopy kredytu lombardowego) 
czterokrotność   stopy kredytu 

lombardowego ale nie mniej niż 

standardowe oprocentowanie 

kredytu                     

w stosunku 

rocznym 

2. Kredyty przeterminowane (w tym preferencyjne) dla umów 

zawieranych od dnia 12.01.2016 r. oraz dla umów, w których 

dokonano zmian od dniu 12.01.2016 r. – oprocentowanie zmienne 

(dwukrotność wysokości odsetek ustawowych  za opóźnienie w 

stosunku rocznym***) 

16,50% w stosunku 

rocznym 

3. Kredyty prolongowane pozostają przy oprocentowaniu w takiej samej wysokości jak kredyty w sytuacji normalnej 

*stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich 

kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek (kredyty udzielane do 21.11.2021r.).  

Dla kredytów udzielanych od 22 listopada 2021r. dla klientów indywidualnych stopa WIBOR 3M obliczana jest z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. 

Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października kolejnego roku 

kalendarzowego. 

 

*** Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów 

procentowych. 

W celu pozyskania nowych i utrzymania dotychczasowych klientów dopuszcza się oprocentowanie negocjowane.  


