
TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW 
w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie 
obowiązująca od dnia 1 czerwca 2022r 

 

 
1 Obowiązuje do 30 czerwca 2022r., od 1 lipca 2022 r. stała stopa procentowa 9,99 % 
2 Marża minimalna dotyczy Klientów którzy okażą się decyzją o przyznaniu kredytu w innym banku lub innych 
warunków szczególnych wynikających z indywidualnej decyzji Zarządu  
3 Dla kredytów od 1 mln złotych marża może zostać obniżona poniżej 2,5 pp  indywidualną decyzją  Zarządu 
4 Dla kredytów zabezpieczonych gwarancją BGK marża ulega obniżeniu o 0,5 pp 

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW   

Kredyty dla osób fizycznych:   

w ROR stała stopa procentowa  7,2 %1 

Gotówkowy   

do 1 roku stała stopa procentowa 4,99 %1 

1-3 lat  WIBOR 3M + marża 5,0 pp  

powyżej 3 lat WIBOR 3M + marża 6,0 pp  

Hipoteczny WIBOR 3M + marża od 1,5 pp2  

 dla klientów z ROR marża 2 pp 

 dla klientów bez ROR marża 2,5 pp 

Mieszkaniowy WIBOR 3M + marża od 1 pp 2 

 dla klientów z ROR marża 1,5 pp 

 dla klientów bez ROR marża 2 pp 

Kredyty dla rolników3:   

w rachunku bieżącym WIBOR 3M + marża od 2,5 pp  

kredyt nawozowy (do 4000zł/ha) stała stopa procentowa 6,99 % 

Obrotowy WIBOR 3M + marża od 2,5 pp  

                      - kredyty do 12 miesięcy marża 2,5 pp  

                      - kredyty powyżej 12 miesięcy marża 3,5 pp 

Inwestycyjny WIBOR 3M + marża od 2,5 pp  

Pomostowy WIBOR 3M + marża od 2,5 pp  

Kredyty dla przedsiębiorców3:4:   

w rachunku bieżącym WIBOR 3M + marża od 2,5 pp 

Obrotowy WIBOR 3M + marża od 2,5 pp  

                      - kredyty do 12 miesięcy marża 2,5 pp  

                      - kredyty powyżej 12 miesięcy marża 3,5 pp 

Inwestycyjny WIBOR 3M + marża od 2,5 pp  

Pomostowy WIBOR 3M + marża od 2,5 pp  

Kredyty przeterminowane/niedozwolone saldo 
debetowe dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie  

   

Oprocentowanie nie może przekroczyć  dwukrotność wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy 
referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. 

Zapisów tabeli nie stosuje się w przypadku produktów kredytowych oferowanych podmiotom zobowiązanym do 
stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, wspólnotom mieszkaniowym oraz kredytów udzielanych w 
konsorcjach z innymi bankami. 


