Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu
Nr 118/Z/2021 z dnia 29.12.2021r.

KREDYTY - TABELA
wysokości oprocentowania kredytów obowiązująca od 1.01.2022r.
(oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o uchwałę Zarządu podawane w stosunku rocznym)
Podstawowe stopy procentowe NBP od 9.12.2021r.:
- lombardowa – 2,25 %
- redyskonto weksli – 1,80 %
- stopa depozytowa – 1,25 %
- referencyjna – 1,75 %

1. Obrotowe:
 do 12 m-cy
 powyżej 12 m-cy
2.Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym „ror”
 odnawialne dla osób fizycznych
3.Kredyty w rachunku bieżącym
 jednostek gosp.(instytucjonalnych)
 rolników indywidualnych
4.Kredyty inwestycyjne : (średnio i długoterminowe)

7,00%
8,80%
9,50%
6,00%-9,50%
9,50%

 inwestycyjne rolnicze do 15 lat udzielane do 19.07.2015r.

8,00%

 inwestycyjne (dla wspólnoty mieszkaniowej)

8,00%

 inwestycyjne rolnicze do 15 lat udzielane od 20.07.2015r.

8,00%

 inwestycyjny AGROINWESTYCJA udzielane do dnia 19.07.2015r.

8,00%

 inwestycyjny AGROINWESTYCJA udzielone od 20.07.2015r.

7,00%

 pomostowe (na realizację zadań w ramach f. strukturalnych) udzielane od 06.12.2011r. do
19.07.2015r.
 pomostowe (na realizację zadań w ramach f. strukturalnych) udzielone od 20.07.2015r.
 inwestycyjne związane z działalnością jedn. gospodarczych

7,50%

 inwestycyjny „GRUNT” udzielane do dnia 16.11.2014r.
 inwestycyjny „GRUNT” udzielany od 17.11.2014r.
 Kredytowa Linia Hipoteczna (KLH)
 Kredyty na inwestycje z pomocą ARiMR polegającą na częściowej spłacie kapitału kredytu (kredyt
CSK) udzielane do dnia 19.07.2015r.
 Kredyty na inwestycje z pomocą ARiMR polegającą na częściowej spłacie kapitału kredytu (kredyt
CSK) udzielone od dnia 20.07.2015r.
 Agrokredyt
5.Kredyty gotówkowe i gotówkowe konsumenckie

7,20%
4,68%-5,68%
5,70-6,45%
5,50%
9,00%
7,70%

7,70%
4,68%-5,68%

 do 12 miesięcy
 kredyt „dobry kredyt” udzielany do 31.01.2018r.

8,00%
9,50%

 kredyt „dobry kredyt” udzielany od 01.02.2018r.

9,50%

 kredyt uniwersalny – spłata do 8 lat

9,90%

 kredyt wygodny udzielany do 31.01.2018r.

9,50%

 Ekokredyt

5,28%

6. Kredyty osób fizycznych w ramach kredytów hipotecznych
 kredyt mieszkaniowy „Mój dom” udzielony do 05.03.2017r.
 kredyt mieszkaniowy „Mój dom” udzielony od 06.03.2017r.
 kredyt mieszkaniowy „Mój dom” udzielony od 16.10.2017r.
 „Uniwersalny kredyt hipoteczny” udzielany do 15.10.2017r.

6,50%
5,50%
Wibor 3M +marża 3,77%
9,50%

 „Uniwersalny kredyt hipoteczny” udzielany od 16.10.2017r.
7. Kredyty przeterminowane, kredyty postawione w stan wymagalności - umowy zawarte do
20.01.2016r.
8. Kredyty przeterminowane i kredyty postawione w stan wymagalności - umowy zawarte od
21.01.2016r. oraz inne należności przeterminowane

Wysoka dnia 29.12.2021r.

Wibor 3M +marża 8,27%
(nie więcej niż 10,50%)
10,50 %
(dwukrotność sumy stopy
referencyjnej NBP
powiększonej o 3,5p.p.)
14,50%
(dwukrotność odsetek
ustawowych za opóźnienie
stanowiących sumę stopy
referencyjnej NBP i
5,5p.p.)

