
 
Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych 

 
Kredyt gotówkowy oprocentowany wg stałej stopy procentowej spłata odsetek miesięczna 

do 1 roku 
dla kredytów udzielanych od dnia 18 września 2013 r. 

8,99% 

 
Kredyt gotówkowy oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej spłata odsetek miesięczna 

od powyżej 1 roku do 3 lat  
dla kredytów udzielanych od dnia 12 marca  2018 r. 

WIBOR 12M + marża banku 4,64 p.p. 

 
Kredyt gotówkowy oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej spłata odsetek miesięczna 

od powyżej 3 lat do 7 lat 
dla kredytów udzielanych od dnia 12 marca 2018 r. 

WIBOR 12M + marża banku 4,84 p.p. 

 
Kredyt odnawialny w ROR dla nowo zawieranych umów od 05 marca 2015 r. 
oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 

spłata odsetek miesięczna 

powyżej 3 lat posiadania rachunku WIBOR 12M + marża banku 7,47 p.p. 

do 3 lat posiadania rachunku  WIBOR 12M + marża banku 7,97 p.p. 

 

Kredyt mieszkaniowy dla nowo zawieranych umów od dnia 31 maja  2019 r. 

oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 
 

dla udziału własnego ≥ 40%  
dla udziału własnego < 40% > 20%  
dla udziału własnego = 20%  
dla udziału własnego ≥ 10% > 20%  
 

*podwyższenie oprocentowania o 0,07 p.p.z tytułu obowiązkowego ubezpieczenie niskiego wkładu 
*podwyższenie oprocentowania o 0,90 p.p. do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego 

WIBOR 6M + marża banku od 1,9 p.p. 
WIBOR 6M + marża banku od 2,1 p.p. 
WIBOR 6M + marża banku od 2,2 p.p. 
WIBOR 6M + marża banku od 2,4 p.p. 
 

 
 

 

 

Kredyt konsolidacyjny dla nowo zawieranych umów od 01.01.2014 r. 

oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 
spłata odsetek miesięczna 

do 10 lat WIBOR 6M + marża banku od 4,5 p.p.  

od 10 do 20 lat WIBOR 6M + marża banku od 5,0 p.p 

od 20 do 30 lat 
 

*podwyższenie oprocentowania o 0,90 p.p. do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego 

WIBOR 6M + marża banku od 5,5 p.p.  
 
 

 

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipoteką  
dla nowo zawieranych umów od dnia 01.01.2014 r. 
oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 
 

*podwyższenie oprocentowania o 0,90 p.p. do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego 

WIBOR 6M + marża banku od 3,5 p.p. 

 

 

Pożyczka hipoteczna dla nowo zawieranych umów od dnia 01.01.2014 r. 
oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej 
 

*podwyższenie oprocentowania o 0,90 p.p. do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego 

WIBOR 6M + marża banku od 4,0 p.p.  
 

 

Kredyt preferencyjny studencki oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 1,20 stopy redyskonta weksli NBP 

 

Kredyt termomodernizacyjny oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M + marża banku od 3 p.p. do 5 p.p.  

 
Kredyt na inwestycje energooszczędne dotyczące centralnego ogrzewania             
i ciepłej wody – Linia nr 1 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej          
w Toruniu dla osób fizycznych prowadzących inwestycje na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M +marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 
Kredyt na inwestycje energooszczędne dotyczące docieplania budynków               
– Linia nr 2 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej         
w Toruniu dla osób fizycznych prowadzących inwestycje na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M +marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje dotyczące budowy płyt obornikowych oraz zbiorników            
na gnojówkę i gnojowicę – Linia nr 3 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej             
w Toruniu dla osób fizycznych prowadzących inwestycje na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M +marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje dotyczące zagospodarowania odpadów – Linia nr 4 oprocentowanie 



z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            
w Toruniu dla osób fizycznych prowadzących inwestycje na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M +marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje dotyczące budowy małych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – Linia nr 5 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           
w Toruniu dla osób fizycznych prowadzących inwestycje na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M +marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje dotyczące upraw roślin wykorzystywanych do produkcji 
biomasy oraz inwestycje związane z produkcją biomasy – Linia nr 6 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej         
w Toruniu dla osób fizycznych prowadzących inwestycje na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M +marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje związane z konserwacją parków w zespołach pałacowo-
parkowych i dworsko-parkowych – Linia nr 7 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           
w Toruniu dla osób fizycznych prowadzących inwestycje na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M +marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii – Linia nr 8 oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           
w Toruniu dla osób fizycznych prowadzących inwestycje na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M +marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest – Linia 
nr 9 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     
w Toruniu dla osób fizycznych prowadzących inwestycje na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M +marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje dotyczące poważnych awarii i nadzwyczajnych zagrożeń 
środowiska oraz zmniejszające uciążliwość transportu – Linia nr 10 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej         
w Toruniu dla osób fizycznych prowadzących inwestycje na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M +marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje dotyczące energooszczędnego oświetlenia – Linia nr 11 oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           
w Toruniu dla osób fizycznych prowadzących inwestycje na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M +marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Karty kredytowe – MasterCard Standard, Visa Classic oprocentowanie 

okres kredytowania do 48 miesięcy 
dla kart wydanych od dnia 01 lutego 2016 r. 

WIBOR 12M (średnia arytmetyczna kwotowań w 

IV kwartale kalendarzowym poprzedniego roku)  
+ marża banku 8,00 p.p.  

 

Kredyt zrestrukturyzowany  w/g indywidualnej stopy procentowej  

 
Kredyt przeterminowany o zmiennej stopie procentowej dwukrotność wysokości odsetek ustawowych 

za opóźnienie w stosunku rocznym; wysokość 
odsetek ustawowych za opóźnienie równa się 
sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. 

Oprocentowanie obowiązuje dla wszystkich umów kredytowych zawartych od 01.01.2016 r. ,  

 

Kredyt przeterminowany o zmiennej stopie procentowej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP 

Oprocentowanie obowiązuje dla wszystkich umów kredytowych zawartych do 31.12.2015 r. ,  

oprocentowanie obowiązuje od dnia  31 maja 2019 r. 

 

 
Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla podmiotów gospodarczych i innych 

jednostek organizacyjnych  
 

Pożyczka hipoteczna oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej  
dla pożyczek udzielanych od dnia 17 czerwca 2011 r. 

dla pożyczek do 3 lat WIBOR 6M + marża banku   

dla pożyczek powyżej 3 lat WIBOR 6M + marża banku   

 

Kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M + marża banku 



 

Kredyt w rachunku bieżącym dla rolników „AGROKREDYT” 
oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 

WIBOR 3M + marża banku  

 

Podręczny kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  
oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 

WIBOR 3M + marża banku 

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym  
dla nowo zawieranych umów od dnia 22.07.2013 r. 
oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 

WIBOR 3M + marża banku  

 

Kredyt rewolwingowy oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej  

dla kredytu krótkoterminowego  WIBOR 3M + marża banku. 

dla kredytu średnioterminowego WIBOR 3M + marża banku.  

 

Kredyt płatniczy oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 10,00% 

 

Kredyt inwestycyjny dla nowo zawieranych umów od 08.07.2013 r. 

oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 
WIBOR 3M + marża banku  

  

Kredyt inwestycyjny dla kredytów z poręczeniem BGK 
oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 

WIBOR 3M + marża banku od 2,0 p.p.  

 
Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych 
oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 

WIBOR 3M + marża banku   

  

Kredyt unijny SGB oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej spłata odsetek miesięczna 

do 12 m-cy WIBOR 3M + marża banku  

od 12 do 36 m-cy WIBOR 3M + marża banku   

powyżej 36 m-cy  WIBOR 3M + marża banku   

 

Kredyt technologiczny 
oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 

WIBOR 3M + marża banku 

 

Kredyt termomodernizacyjny  
oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 

WIBOR 3M + marża banku   

 

Kredyt udzielany wspólnotom mieszkaniowych 
oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 

WIBOR 3M + marża banku   

 
Kredyt obrotowy „DOBRY PLON” oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej  

dla kredytów udzielanych od dnia 30.03.2015 r. 

do 1 roku   WIBOR 3M + marża banku  

powyżej 1 roku do 2 lat 
powyżej 2 lat do 3 lat 

WIBOR 3M + marża banku  
WIBOR 3M + marża banku  

 

Kredyt obrotowy „MOJE STADO”  
WIBOR 3M + marża banku  oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 

dla kredytów udzielanych od dnia 03.04.2015 r. 

Kredyt z częściową spłatą kapitału „CSK” 
WIBOR 3M + marża banku od 4,5 p.p. oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej, 

dla kredytów udzielanych od dnia 03.04.2015 r. 

 

Kredyt z dopłatami ARiMR ( RR,Z,PR) 
WIBOR 3M + marża banku nie więcej niż 2,5 p.p. oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej, 

dla kredytów udzielanych od dnia 09.04.2015 r. 

Kredyt inwestycyjny: RR, Z, PR  

Kredytobiorca 
oprocentowanie w wysokości 0,67 oprocentowania WIBOR 3M plus marża banku, jednak nie mniej niż 3%, w przypadku gdy 
oprocentowanie obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania 

Agencja w pozostałej części 

 

Kredyt z dopłatami ARiMR ( linie K01,K02) 
oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej,                                       WIBOR 3M + marża banku nie więcej niż 3,5 p.p. 
dla kredytów udzielanych od dnia 28.08.2018 r. 

Kredyt inwestycyjny: K01 

Kredytobiorca 
ubezpieczeni 

oprocentowanie w wysokości 0,5% 

Kredytobiorca 
nieubezpieczeni 

oprocentowanie stanowi różnicę pomiędzy wysokością oprocentowania należnego bankowi i wysokością połowy 
oprocentowania płaconego przez ARiMR. 

Agencja w pozostałej części 

Kredyt obrotowy: K02  

Kredytobiorca 
ubezpieczeni 

oprocentowanie w wysokości 0,5%  

Kredytobiorca 
nieubezpieczeni 

oprocentowanie stanowi różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowania i wysokością połowy 
oprocentowania płaconego przez ARiMR. 

Agencja w pozostałej części 



 

Kredyt inwestycyjny udzielany firmom leasingowym oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 

do 12 m-cy WIBOR 1M + marża banku  

od 12 do 36 m-cy WIBOR 1M + marża banku  

powyżej 36 m-cy  WIBOR 1M + marża banku  

 

Kredyt na inwestycje energooszczędne dotyczące centralnego ogrzewania            i 
ciepłej wody – Linia nr 1 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu dla JST, dla podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M + marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje energooszczędne dotyczące docieplania budynków – Linia 
nr 2 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu dla JST, dla podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M + marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

  

Kredyt na inwestycje dotyczące budowy płyt obornikowych oraz zbiorników         
na gnojówkę i gnojowicę – Linia nr 3 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu dla JST, dla podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M + marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje dotyczące zagospodarowania odpadów – Linia nr 4 oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu dla JST, dla podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M + marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

 

Kredyt na inwestycje dotyczące upraw roślin wykorzystywanych do produkcji 
biomasy oraz inwestycje związane z produkcją biomasy – Linia nr 6 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu dla JST, dla podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M + marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje związane z konserwacją parków w zespołach pałacowo-
parkowych i dworsko-parkowych – Linia nr 7 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu dla JST, dla podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M + marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii – Linia nr 8 oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu dla JST, dla podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M + marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest – 
Linia nr 9 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu dla JST, dla podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M + marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje dotyczące poważnych awarii i nadzwyczajnych zagrożeń 
środowiska oraz zmniejszające uciążliwość transportu – Linia nr 10 

oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu dla JST, dla podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M + marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

 

Kredyt na inwestycje dotyczące energooszczędnego oświetlenia – Linia nr 11 oprocentowanie 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           
w Toruniu dla osób fizycznych prowadzących inwestycje na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M +marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 

  

Pożyczki na rozwój i pożyczki inwestycyjne w ramach konsorcjum „Pożyczki dla Przedsiębiorców” - oprocentowanie na 
warunkach rynkowych: 
Stopa bazowa1 (1,87 % na dzień 17.05.2019r.) + marża Banku uzależniona od ratingu Pożyczkobiorcy oraz poziomu zabezpieczeń. 

 

Pożyczki na rozwój i pożyczki inwestycyjne w ramach konsorcjum „Pożyczki dla Przedsiębiorców” – oprocentowanie na 
warunkach korzystniejszych niż rynkowe, wyłącznie w obszarach preferencji:  

• Stopa bazowa1 (1,87 % na dzień 17.05.2019r.) dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze 

Kredyt na inwestycje dotyczące budowy małych i przydomowych oczyszczalni  
ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – Linia nr 5 

oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 

z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu dla JST, dla podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

WIBOR 3M + marża banku 2,6 p.p. z czego 
Kredytobiorca płaci 2,00 % 



inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego oraz dla pożyczek udzielanych na inwestycje dotyczące 
ekoinnowacji, 

• Stopa bazowa1 (1,87 % na dzień 17.05.2019r.) -1% dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze 
inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, które dodatkowo przyczynią się do powstania przynajmniej 
1 nowego trwałego miejsca pracy (EPC), dla pożyczek udzielanych na inwestycje dotyczące ekoinnowacji, które dodatkowo 
przyczynią się do powstania przynajmniej 1 nowego trwałego miejsca pracy (EPC), dla pożyczek udzielanych na inwestycje 
realizowane poza obszarem inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego i nie dotyczące ekoinnowacji, 
które przyczynią się do powstania przynajmniej 2 nowych trwałych miejsc pracy (EPC). 

1 ustalana w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 
19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego),publikowany na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php.   

 

Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych do dnia 31.12.2012 r.) 

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 4,91% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 

Pożyczka obrotowa JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych do dnia 31.12.2012 r.) 

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy (wyłącznie w rachunku kredytowym) 4,91% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 
Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej  przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych do dnia 31.12.2012 r.) 

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 4,91% + marża banku min. 1,0 p.p. 

 

Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 02.01.2013 r.)  

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 4,80% + marża banku min. 4,0 p.p. 

Pożyczka obrotowa JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 02.01.2013 r.) 

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy (wyłącznie w rachunku kredytowym) 4,80% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 
Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej  przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 02.01.2013 r.)   

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 4,80% + marża banku min. 1,0 p.p. 

 

Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 04.04.2013 r.)  

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 3,90% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 

Pożyczka obrotowa JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 04.04.2013 r.) 

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy ( wyłącznie w rachunku kredytowym ) 3,90% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 
Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej  przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 04.04.2013 r.)   

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 3,90% + marża banku min. 1,0 p.p. 

 

Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 26.11.2013 r.)  

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 3,18% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 

Pożyczka obrotowa JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 26.11.2013 r.) 

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy ( wyłącznie w rachunku kredytowym ) 3,18% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 

Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej  przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od  26.11.2013 r.)   

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 3,18% + marża banku min. 1,0 p.p. 

 

Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 01.01.2014 r.)  

oprocentowanie 

https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php


Okres kredytowania do 60 miesięcy 2,75% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 

Pożyczka obrotowa JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 01.01.2014 r.) 

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy ( wyłącznie w rachunku kredytowym ) 2,75% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 

Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 01.01.2014 r.)   

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 2,75% + marża banku min. 1,0 p.p. 

 

Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 01.01.2015 r.)  

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 2,16% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 

Pożyczka obrotowa JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 01.01.2015 r.) 

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy ( wyłącznie w rachunku kredytowym ) 2,16% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 

Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 01.01.2015 r.)   

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 2,16% + marża banku min. 1,0 p.p. 

Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 01.06.2015 r.)  

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 1,76% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 

Pożyczka obrotowa JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 01.06.2015 r.) 

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy (wyłącznie w rachunku kredytowym) 1,76% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 

Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 01.06.2015 r.)   

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 1,76% + marża banku min. 1,0 p.p. 

 

Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 11.01.2016 r.)  

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 1,83% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 

Pożyczka obrotowa JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 11.01.2016 r.) 

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy (wyłącznie w rachunku kredytowym) 1,83% + marża banku min. 4,0 p.p. 

 

Pożyczka inwestycyjna JEREMIE dla podmiotów gospodarczych których okres 
prowadzenia działalności gospodarczej przekracza 36 miesięcy od daty 
rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia 11.01.2016 r.)   

oprocentowanie 

Okres kredytowania do 60 miesięcy 1,83% + marża banku min. 1,0 p.p. 

 

Kredyt zrestrukturyzowany  w/g indywidualnej stopy procentowej  

Karta kredytowa – MasterCard Business oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej 

Okres kredytowania do 48 miesięcy 10,00%  

 

Kredyt przeterminowany o zmiennej stopie procentowej dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za 
opóźnienie w stosunku rocznym; wysokość odsetek 
ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy 
referencyjnej NBP i 5,5 p.p. 

Oprocentowanie obowiązuje dla wszystkich umów kredytowych zawartych od 01.01.2016 r. ,  

 

Kredyt przeterminowany o zmiennej stopie procentowej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP 

Oprocentowanie obowiązuje dla wszystkich umów kredytowych zawartych do 31.12.2015 r. ,  

oprocentowanie obowiązuje od dnia 31 maja 2019 r. 
Marża banku uzależniona jest od:  

- pozytywnej oceny zdolności kredytowej, 

- historii kredytowej, - zaproponowanych zabezpieczeń kredytu/pożyczki, 

- okresu kredytowania, 

- udziału środków własnych,  

- poziomu zadłużenia,  

- oceny dotychczasowej współpracy, - perspektywy rozwoju współpracy z Klientem. 


