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I. KLIENCI INDYWIDUALNI
TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, a’vista w złotych
Oprocentowanie
w stosunku rocznym
L.p.
Rodzaj rachunku
Stopa zmienna
1.
1.1
1.2
1.3

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
ROR
Konto STUDENT
Konto JUNIOR
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych
1.4 będących członkami rad rodziców i innych jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
2.

3.

Rachunek oszczędnościowy EFEKT
- do kwoty 999,99 zł
- od kwoty 1.000,00 zł do kwoty 4.999,99 zł
- od kwoty 5.000,00 zł do kwoty 9.999,99 zł
- od kwoty 10.000,00 zł do kwoty 49.999,99 zł
- od kwoty 50.000,00 zł

4.

0,00 %

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
Stopa stała
0,00 %

Rodzaj rachunku
Podstawowy rachunek płatniczy

TAB. 2 Lokaty oszczędnościowe w złotych
L.p. Rodzaj rachunku

0,00 %

1,15 %
1,35 %
1,45 %
1,55 %
1,65 %

Rachunek płatny na żądanie potwierdzony książeczką
oszczędnościową

L.p.

0,00 %
0,00 %
0,00 %

Minimalna kwota
lokaty

1.

Lokata terminowa SUPER ZYSK*

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
Stopa stała

2.

1-miesięczna
2-miesięczna
3-miesięczna
6-miesięczna
12-miesięczna
24-miesięczna
Lokata terminowa SUPER MAX**

1,70 %
2,00 %
3,00 %
3,50 %
4,00 %
5,00 %
Stopa stała

300 zł

3-miesięczna
6-miesięczna
12-miesięczna

5,00 %
5,50 %
6,00 %

* dotyczy 1 okresu przechowywania
** lokata nieodnawialna

3

TAB. 2A Lokaty oszczędnościowe w złotych. UMOWY ZAWARTE DO DNIA 23.03.2020 R.
L.p. Rodzaj rachunku
Minimalna kwota
Oprocentowanie
lokaty
w stosunku rocznym
1. Lokata terminowa
Stopa zmienna
1-miesięczna
0,70 %
2-miesięczna
0,75 %
3-miesięczna
0,80 %
6-miesięczna
0,85 %
9-miesięczna
0,90 %
300
zł
12-miesięczna
0,95 %
18-miesięczna
1,00 %
24-miesięczna
1,05 %
36-miesięczna
1,10 %
48-miesięczna
1,15 %
60-miesięczna
1,20 %
TAB. 3 Rachunki dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych
Oprocentowanie w stosunku rocznym
L.p.
Rodzaj rachunku
USD
EUR
1. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie o zmiennym oprocentowaniu
0,00%

0,00%

TAB. 4 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych
L.p.
1.
2.
3.

Rodzaj kredytu
Kredyt odnawialny z limitem zadłużenia w ROR
Kredyt sezonowy
- dla Klientów posiadających rachunek ROR,
a-vista i tych, którzy otworzą ROR
Kredyt gotówkowy

Oprocentowanie
w stosunku rocznym
Stopa stała
9,50 %
9,50%
9,50 %

TAB. 5 Kredyty hipoteczne
Rodzaj kredytu

Oprocentowanie w
stosunku rocznym
Stopa zmienna

L.p.

Oprocentowanie, gdy kwota kredytu stanowi:

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Kredyt mieszkaniowy „MÓJ DOM” w złotych
do 30% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
do 40% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
do 70% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
do 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem

WIBOR 3M + marża1,95 p.p.
WIBOR 3M + marża2,00 p.p.
WIBOR 3M + marża2,05 p.p.
WIBOR 3M + marża2,10 p.p.
WIBOR 3M + marża2,15 p.p.
WIBOR 3M + marża2,20 p.p.

2.

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny w złotych
do 30% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
do 40% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem

WIBOR 3M + marża 2,70 p.p.
WIBOR 3M + marża 2,80 p.p.
WIBOR 3M + marża 2,90 p.p.
WIBOR 3M + marża3,00 p.p.

2.1
2.2
2.3
2.4

Stopa bazowa (a) + marża

a) W danym okresie obowiązuje stopa bazowa równa średniej z notowań WIBOR 3 M za poprzedni miesiąc i publikowana
na koniec każdego okresu przez Bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego
kolejny okres tj. pierwszego dnia kwartału do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia kwartału.
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TAB. 6 Karty kredytowe dla klientów indywidualnych w złotych
L.p.
1.
1.1
2.
2.1

Oprocentowanie w
stosunku rocznym
Stopa zmienna

Rodzaj karty
Karta kredytowa BPS Visa Credit1):
transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z
karty
Karta kredytowa VISA Gold1):
transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z
karty

20,50%

20,50%

1) Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku.

II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TAB. 1 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych
Lp.

Oprocentowanie w stosunku
rocznym
Stopa zmienna

Rodzaj rachunku

1. Rachunki bieżące
1.1 Rachunek bieżący i pomocniczy
1.2. Rachunek VAT
Rachunek bieżący i pomocniczy dla komitetów
1.3.
wyborczych
2. Lokata terminowa
a) 7- dniowa
b) 14- dniowa
c) 21- dniowa
d) 1-miesięczna
e) 3-miesięczna
f) 6-miesięczna
g) 12-miesięczna
h) 24 -miesięczna

nieoprocentowany
nieoprocentowany
nieoprocentowany
0,00%
0,00%
0,00%
0,05%
0,06%
0,07%
0,08%
0,09%

TAB. 2 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych
L.p.

Oprocentowanie w stosunku rocznym
USD
EUR

Rodzaj rachunku

1. Rachunki bieżące o zmiennym oprocentowaniu
Bieżący i pomocniczy
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0,00%

0,00%

TAB. 3 Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych
Oprocentowanie zmienne w stosunku
L.p.

rocznym

Rodzaj kredytu

Stopa bazowa

marża

(a)/(b)

1.

Kredyt w rachunku bieżącym

1.1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

WIBOR 1M(a)

od 3,00p.p. do 7,00 p.p.

2.1. Obrotowy

WIBOR 1M(a)

od 3,00 p.p. do 7,00 p.p.

2.2. Inwestycyjny

WIBOR 3M(b)

od 3,00 p.p. do 7,00 p.p.

2.3. Hipoteczny

WIBOR 3M(b)

od 3,00 p.p. do 7,00 p.p.

2.

Kredyt w rachunku kredytowym

(a) Stawki WIBOR 1M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez
Bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do
ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca.
b) Stawki WIBOR 3M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez
Bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do
ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca.

TAB. 3A Kredyty komercyjne w złotych. UMOWY ZAWARTE DO 01.03.2013 r.
L.p.

Oprocentowanie w stosunku rocznym

Rodzaj kredytu

Stopa zmienna
1.
2.

Inwestycyjny
a) z terminem spłaty do 10 lat
b) z terminem spłaty powyżej 10 lat
Hipoteczny
a) z terminem spłaty do 10 lat
b) z terminem spłaty powyżej 10 lat

min. 10,60 %, max. 14,10 %
min. 10,70 %, max. 14,20 %
7,20 %
7,20 %

TAB. 4 Kredyty dla rolników w złotych
Oprocentowanie zmienne w stosunku
L.p.

rocznym

Rodzaj kredytu

Stopa bazowa
(a)/(b)

marża

1.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

WIBOR 1M(a)

od 4,00 p.p. do 7,00 p.p.

2.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

WIBOR 1M(a)

od 4,00 p.p. do 7,00 p.p.

3.

Kredyt inwestycyjny

WIBOR 3M(b)

od 3,00 p.p. do 7,00 p.p.

4.

Kredyt hipoteczny

WIBOR 3M(b)

od 3,00 p.p. do 7,00 p.p.

(a) Stawki WIBOR 1M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez
Bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do
ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca.
b) Stawki WIBOR 3M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez
Bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do
ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca.
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TAB. 5A Kredyty inwestycyjne Unia Biznes dla klientów instytucjonalnych w złotych
L.p.

Oprocentowanie w stosunku rocznym

Rodzaj kredytu

Stopa zmienna1)
WIBOR 3 M+ marża
min. 3,00% , max. 6,00 %

1. Unia Biznes

1)
Stawki WIBOR 3M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez Bank.
Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego
dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca.

TAB. 5B Kredyty technologiczne w złotych
L.p.

Oprocentowanie w stosunku
rocznym

Rodzaj kredytu

1. Kredyt technologiczny z premią technologiczną BGK

Stopa zmienna1)
WIBOR 3 M+ marża
min. 3,00 % , max. 6,00 %

1)
Stawki WIBOR 3M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez Bank.
Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego
dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca.

TAB. 6 Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR w ramach linii RR, Z, PR, K01, K02, DK01,
DK02, ZC, KSP, MRcsk
Oprocentowanie w stosunku rocznym
L.p.
Rodzaj kredytu
płacone przez Kredytobiorcę
Kredyty preferencyjne z dopłatą do
1.
oprocentowania
1.1 symbol RR, Z, PR,
0,67 x (WIBOR 3M + marża 2,5 p.p.)
1.2 symbol K01, K02, DK02, DK01
0,5%1)
1.3

symbol ZC

1.4

symbol KSP
Kredyt preferencyjny z dopłatą do kapitału –
symbol MRcsk

2.

2,5%, przy czym przez 2 lata od daty
zawarcia umowy kredytu – 1%
2%
WIBOR 3M + marża

1) W przypadku braku ubezpieczenia majątku oprocentowanie jest wyższe i wynosi (WIBOR 3M+3,5%)-[(WIBOR 3M+3,5% - 0,5%)/2].

TAB. 7 Kredyty inwestycyjny „Wspólny Remont” w złotych
Oprocentowanie zmienne w stosunku
L.p.
1.

rocznym

Rodzaj kredytu
Kredyt inwestycyjny „Wspólny Remont”

Stopa bazowa

marża

WIBOR 3 M(a)

od 3,00 p.p. do 6,00 p.p.

a) Stawki WIBOR 3M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez Bank.
Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia
okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca.
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TAB. 7A Kredyty inwestorskie dla wspólnot mieszkaniowych w złotych. UMOWY ZAWARTE
DO 01.02.2019 r.
L.p.
Rodzaj kredytu
Oprocentowanie w stosunku rocznym
Stopa zmienna
Kredyt inwestorski dla wspólnot
1.
7,00 %
mieszkaniowych

TAB. 8Karty kredytowe dla klientów instytucjonalnych w złotych
Oprocentowanie w stosunku
rocznym
Lp.
Rodzaj karty
Stopa zmienna
1.
Karta kredytowa VISA Business Credit1)
20,50%
2.
Karta kredytowa VISA Business Credit Gold1)
20,50%
1) Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku.

III. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE
TAB. 1 Zadłużenie przeterminowane kredytów
Oprocentowanie w stosunku rocznym
PLN

L.p.

2-krotność odsetek ustawowych za
opóźnienie

1. Zadłużenie przeterminowane
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