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TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH  
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KŁODZKU 

 
 
CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI 
 
Tab. 1 Rachunki i lokaty 

Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe i oszczędnościowe  waluta PLN 

Lp. Rodzaj rachunku kapitalizacja Oprocentowanie 

      
Stopa zmienna /w stosunku 

rocznym/ 

1. 
Rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy  ROR 

kwartalna 0,10% 

2. 
Rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy JUNIOR 

kwartalna 0,35% 

3. Podstawowy Rachunek Płatniczy kwartalna 0,10% 

4. Rachunek oszczędnościowy EFEKT kwartalna 0,50% 

5. Rachunek oszczędnościowy dla PKZP kwartalna 0,00% 

6. Rachunek oszczędnościowy dla SKO kwartalna 0,00% 

7. 
Rachunek oszczędnościowy Rad 
Rodziców 

kwartalna 0,00% 

    

Lokaty terminowe  waluta PLN 

Lp. Rodzaj rachunku kapitalizacja Oprocentowanie 

      
Stopa zmienne /w stosunku 

rocznym/ 

1. Lokata terminowa krótkoterminowa 
 

  

1.1 4-dniowa po upływie terminu zapadalności 0,20% 

1.2 7- dniowa po upływie terminu zapadalności 0,30% 

1.3 14-dniowa po upływie terminu zapadalności 0,40% 

1.4 21-dniowa po upływie terminu zapadalności 0,40% 

2. Lokata terminowa      

2.1 1-miesięczne po upływie terminu zapadalności 0,60% 

2.2 2-miesięczna po upływie terminu zapadalności 0,80% 

2.3 3-miesięczne po upływie terminu zapadalności 0,90% 

2.4 4- miesięczna po upływie terminu zapadalności 1,00% 

2.5 5- miesięczna po upływie terminu zapadalności 1,10% 

2.6 6-miesięczne po upływie terminu zapadalności 1,20% 

2.7 12-miesięczne po upływie terminu zapadalności 1,30% 

2.8 18 miesięczne po upływie terminu zapadalności 1,30% 

2.9 24-miesięczna po upływie terminu zapadalności 1,35% 

2.10 36- miesięczna po upływie terminu zapadalności 1,35% 

3. Zerwanie lokaty     0,10% 
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Produkty wycofane z oferty  waluta PLN 

Lp. Rodzaj rachunku kapitalizacja Oprocentowanie 

      
Stopa zmienna /w stosunku 

rocznym/ 

1. ROR JUNIOR kwartalna 0,10% 

2. Rachunek oszczędnościowy  PRO kwartalna 0,60% 

3. Rachunek oszczędnościowy kwartalna   

3.1 - od kwoty 9.999,99 zł – 19.999.00   0.51% 

3.2 
-od kwoty 20.0000 001 zł do kwoty 
59.999.00  

0,76% 

3.3 -od kwoty 60.000 zł   1,01% 

4. 
Konto oszczędnościowe 
potwierdzone książeczką a'vista 

kwartalna 0,10% 

5. Książeczki mieszkaniowe roczna 1,30% 

Tab. 2 Kredyty konsumenckie 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

  stałe zmienne 
1. Kredyt odnawialny w ROR   
 do 12 miesięcy 9,00% - 
2. Kredyt „Gotówka Dla Każdego”     
 do 12 miesięcy 5,50% - 
 powyżej 12 do 24 miesięcy 8,50% - 
 powyżej 24 do 96 miesięcy 9,00% - 
3. Kredyt „ZIMA 2019/20”   
 do 36 miesięcy 4,90% - 

Tab. 3 Kredyty hipoteczne 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

  stałe zmienne 
1. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”  

udzielany od 01.07.2019r. 
  

 Udział środków własnych w kosztach 
realizacji przedsięwzięcia: 

  

 powyżej 40%  - WIBOR 3 M1 + marża 1,75 p.p.4 

 powyżej 30% do 40%  - WIBOR 3 M1 + marża 1,90 p.p.4 

 od 20% do 30%  - WIBOR 3 M1 + marża 2,10 p.p.4 

2. Uniwersalny kredyt hipoteczny   
 Kwota kredytu stanowi:   
 do 50% wartości nieruchomości będącej 

zabezpieczeniem 
- WIBOR 3 M1 + marża 5,49 p.p.4 

 powyżej 50% do 80% wartości 
nieruchomości będącej zabezpieczeniem 

- WIBOR 3 M1 + marża 6,49 p.p.4 

3. Kredyt konsolidacyjny   
 Kwota kredytu stanowi:   
 do 50% wartości nieruchomości będącej 

zabezpieczeniem 
- WIBOR 3 M1 + marża 5,99 p.p.4 

 powyżej 50% do 80% wartości 
nieruchomości będącej zabezpieczeniem 

- WIBOR 3 M1 + marża 6,99 p.p.4 
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Tab. 4 Pozostałe kredyty 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

  stałe zmienne 
1. Kredyt „STOP SMOG” 

udzielany od 10.03.2020r. 
  

 do 60 miesięcy 4,90% - 
 powyżej 60 do 96 miesięcy 5,50% - 

 

CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

Tab. 5 Rachunki i lokaty 

       waluta PLN 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie /w stosunku rocznym/ 

    Stopa stała Stopa zmienna 

1. Rachunki bieżące 
  

1.1 
Rachunek bieżący i 

pomocniczy  
- 0,00% 

1.2 
Rachunki Jednostek 

Samorządu Terytorialnego 
- 

Zgodnie z 
negocjacjami lub 

na podstawie 
SIWZ 

  
  

  

       waluta PLN 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie /w stosunku rocznym/ 

    Stopa stała Stopa zmienna 

2. Lokaty terminowa - 
 

2.1 4 dniowe  - 0,20% 

2.2 7 dniowe - 0,30% 

2.3 14 dniowe - 0,40% 

2.4 21 dniowe - 0,40% 

2.5 1-miesięczne - 0,60% 

2.6 3-miesięczne - 0,90% 

2.7 4-miesięczna - 1,00% 

2.8 6-miesięczne - 1,20% 

2.9 12-miesięczne - 1,30% 

2.10 24 miesięczna - 1,35% 
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Tab. 6 Kredyty na działalność gospodarczą 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

  stałe zmienne 
1. Kredyt w rachunku bieżącym - 9,00% 
2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - 8,50% 
3. Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym    
 Udział środków własnych w kosztach realizacji 

przedsięwzięcia: 
  

 powyżej 40%  - WIBOR 3 M2 + marża 5,00 p.p.4 

 powyżej 20% do 40%  - WIBOR 3 M2 + marża 6,00 p.p.4 

 do 10% do 20% - WIBOR 3 M2 + marża 7,00 p.p.4 

4. Kredyt płatniczy - 9,00% 

 

Tab. 7 Kredyty na działalność rolniczą 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

  stałe zmienne 
1. Kredyt w rachunku bieżącym - 9,00% 
2. Kredyt w rachunku bieżącym „Agro-linia” - WIBOR 3 M2 + marża 5,00 p.p.4 

3. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - 8,50% 
4. Kredyt "Agro-obrotówka" - 7,90% 
5. Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym - 8,00% 
6. Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów 

rolnych 
   

 dla posiadaczy rachunku w Bank Spółdzielczym  
w Kłodzku, na który wpływają dopłaty 
bezpośrednie z ARiMR  

  

 do 120 miesięcy - WIBOR 3 M2 + marża 4,00 p.p.4 

 powyżej 120 do 180 miesięcy - WIBOR 3 M2 + marża 5,00 p.p.4 

 dla pozostałych Klientów   
 do 120 miesięcy - WIBOR 3 M2 + marża 5,00 p.p.4 

 powyżej 120 do 180 miesięcy - WIBOR 3 M2 + marża 6,00 p.p.4 

 

Tab. 8 Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR w ramach linii RR, Z, PR, K01, K02, DK01, 

DK02 i MRCSK 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

  stałe zmienne 
1. Kredyty preferencyjne z dopłatą do 

oprocentowania:    
  

1.1 symbol RR, Z, PR - 0,67 x (WIBOR 3M3 + marża 2,5 p.p.) 
1.2 symbol K01, K02, DK01, DK02 - 0,50%5 

1.3 symbol ZC - 2,5%, przy czym przez 2 lata od daty 
zawarcia umowy kredytu – 1% 

2. Kredyt preferencyjny z dopłatą do kapitału – 
symbol MRcsk   

- WIBOR 3M2 + marża4 
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Tab. 9 Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

  stałe zmienne 
1. Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont" 

  (dopuszczalny wskaźnik zdolności do spłaty     
  zadłużenia w wysokości do 85%) 
  udzielany od dnia 16.03.2015r. 

- 

6,90% 

2. Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont plus" 
(dopuszczalny wskaźnik zdolności do spłaty 
zadłużenia w wysokości do 75%) 
udzielany od dnia 01.09.2016r. 

- 

WIBOR 3M2 + marża 2,99 p.p.4 

 

Tab. 10 Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

1. Kredyt w rachunku bieżącym 
oprocentowanie ustalane każdorazowo 

decyzją Zarządu Banku 
2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 
3. Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym 

 

Tab. 11 Kredyty dla stowarzyszeń, fundacji, samorządowych instytucji kultury, kościołów 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

  stałe zmienne 
1. Kredyt na cele statutowe - 8,50% 

 

CZĘŚĆ C. KREDYTY, KTÓRYCH OKRES UDZIELANIA UPŁYNĄŁ ORAZ WYCOFANE Z OFERTY B 

ANKU 

Tab.12 Kredyty, których okres udzielania upłynął oraz wycofane z oferty Banku – klienci 

indywidualni 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

  stałe zmienne 
1. Kredyt „Świąteczny” 

udzielany od 21.11.2017r. do 31.01.2018r.  
   

 do  24 miesięcy 4,90% - 
2. Kredyt „Wiosna 2018” 

udzielany od 19.03.2018r. do 31.05.2018r.  
   

 do  24 miesięcy 4,90% - 
3. Kredyt „LATO 2018” 

udzielany  od 12.07.2018r. do 30.09.2018r. 

  

 do  24 miesięcy 4,90 % - 
4. Kredyt „ZIMA 2018/19” 

udzielany  od 15.11.2018r. do 28.02.2019r. 

  

 do  36 miesięcy 4,90 % - 
5. Kredyt „LATO 2019”  

udzielany od 15.04.2019r. do 30.09.2019r. 

 
4,90 % - 

 do  36 miesięcy - - 
6. Kredyt mieszkaniowy 

udzielany do 31.12.2011r.  
 

     - 9,00% 
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7. Kredyt mieszkaniowy 
udzielany od 02.01.2012r. do 17.02.2014r.  

      - 
z ubezpieczaniem        bez ubezpieczenia                   

            9,00%                     9,00% 
8. Kredyt mieszkaniowy 

udzielany od 18.02.2014r.. do 26.10.2014r.  
 

WIBOR 3 M1,2 + marża 2,50 p.p.4 

9. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”  
udzielany od 27.10.2014r.do 15.03.2015r. 

  

 powyżej 30% w kosztach realizacji 
przedsięwzięcia 

          - WIBOR 3 M1,2 + marża 2,10 p.p.4 

 do 30% w kosztach realizacji przedsięwzięcia           -  WIBOR 3 M1,2 + marża 2,50 p.p.4 

10. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”  
udzielany od 16.03.2015r.do 21.07.2017r. 

  

 powyżej 30% w kosztach realizacji 
przedsięwzięcia 

          - WIBOR 3 M1,2 + marża 2,10 p.p.4 

 do 30% w kosztach realizacji przedsięwzięcia           - WIBOR 3 M1,2 + marża 2,50 p.p.4 

 przeznaczony w całości na bieżący remont 
lub konserwację nieruchomości, w kwocie 
do 50 000,00 zł 

          - WIBOR 3 M1,2 + marża 6,00 p.p.4 

11. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” 
udzielany od 06.06.2018r.do 30.06.2019r.  

  

 Udział środków własnych w kosztach 
realizacji przedsięwzięcia: 

  

 powyżej 40%  - WIBOR 3 M1 + marża 1,90 p.p.4 

 powyżej 30% do 40%  - WIBOR 3 M1 + marża 2,10 p.p.4 

 od 20% do 30%  - WIBOR 3 M1 + marża 2,50 p.p.4 

 

 

Tab. 13 Kredyty, których okres udzielania upłynął oraz wycofane z oferty Banku – klienci 

instytucjonalni – kredyty na działalność gospodarczą 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

  stałe zmienne 
1. Kredyty „Dla małych i średnich 

przedsiębiorstw” 
udzielany do 15.03.2015r. 

- 8,00% 

2. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 
udzielany do 15.03.2015r. 

- 9,00% 

3. Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym 
udzielany do 15.03.2015r. 

- 9,00% 

4. Kredyt pomostowy 
udzielany do 15.03.2015r. 

- 8,50% 

5. Kredyt na działalność gospodarczą 
(inwestycyjny) 
udzielany do 26.10.2014r. 

- 9,00% 

6. Kredyt na poprawę płynności dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą 
udzielany do 15.03.2015r. 

      -                 9,00% 

7. Kredyt na poprawę płynności dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą 
udzielany do 16.03.2015r. do 14.11.2019r. 

      -                  9,00% 
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Tab. 14 Kredyty, których okres udzielania upłynął oraz wycofane z oferty Banku – klienci 

instytucjonalni – kredyty na działalność rolniczą 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

  stałe zmienne 
1. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR – 

Umowy zawarte do dnia 31.12.2014 r.:    
  

1.1 inwestycyjne z linii nIP, nKZ, nMR, nGR, nNT - 0,4 x 1,5 stopy redyskonta weksli 
NBP8 (min. 3%) 

2. Kredyt pomostowy 
udzielany do 15.03.2015r. 

- 8,50% 

3. Kredyt rolniczy (inwestycyjny) 
udzielany do 26.10.2014r. 

- 9,00% 

4. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR – 
Umowy zawarte do dnia 30.04.2007 r.:    

  

 inwestycyjne z linii KZ, MR - 0,4 x 1,5 stopy redyskonta weksli 
NBP8 (min. 3%) 

 

Tab. 15 Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

  stałe zmienne 
1. Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont" 

  udzielany do 31.03.2007r. 

 
8,00% 

2. Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont" 
  udzielany od 01.04.2007r. do 17.04.2007r. 

 
5,50% 

3. Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont" 
  udzielany od 18.04.2007r. do 29.02.2008r. 

 
 

 do 60 miesięcy  6,50%9 

 powyżej 60 do 120 miesięcy  7,00%9 

 powyżej 120 do 180 miesięcy  7,50%9 

4. Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont" 
  udzielany od 01.03.2008r. do 30.09.2008r. 

 
 

 do 60 miesięcy  7,00% 
 powyżej 60 do 120 miesięcy  7,50% 
 powyżej 120 do 180 miesięcy  8,00% 
5. Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont" 

  udzielany od 01.10.2008r. do 30.09.2010r. 

 
 

 do 60 miesięcy  7,50% 
 powyżej 60 do 180 miesięcy  8,50% 
6. Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont" 

  udzielany od 01.10.2010r. do 01.01.2013r. 

 
 

 do 60 miesięcy  7,50% 
 powyżej 60 do 120 miesięcy  8,50% 
 powyżej 120 do 180 miesięcy  9,00% 
7. Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont" 

  udzielany od 02.01.2013r. do 30.06.2013r. 

 
7,50% 

8. Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont" 
  udzielany od 01.07.2013r. do 15.03.2015r. 

 
 

 dopuszczalny wskaźnik zdolności do spłaty     
zadłużenia w wysokości do 80% 

 6,90% 

 dopuszczalny wskaźnik zdolności do spłaty     
zadłużenia w wysokości powyżej  80% do 85% 

 7,50% 
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9. Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont plus" 
(dopuszczalny wskaźnik zdolności do spłaty 
zadłużenia w wysokości do 75%) 
udzielany od 01.07.2013r. do 09.09.2014r. 

- 

WIBOR 3M2 + marża 2,50 p.p.4 

10. Kredyt inwestycyjny "Wspólny remont plus" 
(dopuszczalny wskaźnik zdolności do spłaty 
zadłużenia w wysokości do 75%) 
udzielany od 10.09.2014r. do 31.08.2016r. 

- 

WIBOR 3M2 + marża 3,25 p.p.4 

11. Kredyt z dotacją NFOŚiGW na zakup 
kolektorów słonecznych 
dla posiadaczy rachunków bieżących lub 
lokaty terminowej w Banku Spółdzielczym  
w Kłodzku, udzielany do 30.06.2014r.  

 

     - 8,99% 

 dla pozostałych Klientów 
udzielany do 30.06.2014r. 

 - 9,00% 

 

CZĘŚĆ D. OPROCENTOWANIE MAKSYMALNE 

Tab. 16 Oprocentowanie maksymalne 

Lp. Rodzaj produktu oprocentowanie w stosunku rocznym 

1. Maksymalne odsetki umowne 
od kredytów i innych należności udzielanych 
od 01.01.2016 r. 

(stopa referencyjna NBP + 3,50 p.p.) x 2 

2. Maksymalne odsetki za opóźnienie 
od kredytów i innych należności udzielanych 
od 01.01.2016 r. 

(stopa referencyjna NBP + 5,50 p.p.) x 2 
odsetki ustawowe4,7 

3. Maksymalne odsetki umowne 
od kredytów i innych należności udzielanych 
do 31.12.2015 r. 

4,0 stopy kredytu lombardowego4,6 

4. Maksymalne odsetki za opóźnienie 
od kredytów i innych należności udzielanych 
do 31.12.2015 r. 

4,0 stopy kredytu lombardowego4,7 

2-krotność odsetek ustawowych4,7 
odsetki ustawowe4,7 

 

1. WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań w miesiącu poprzedzającym kwartał naliczania 
odsetek. Zmiana oprocentowania następuje w okresach kwartalnych odpowiadających kwartałom kalendarzowym. 

2. WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania 
odsetek. Zmiana oprocentowania następuje w okresach miesięcznych odpowiadających miesiącom kalendarzowym.  

3. WIBOR 3M ogłaszany w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczenia 
odsetek, obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowiązuje przez okres następnego kwartału; 
zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów 
procentowych. 

4. Zapis w umowie. 
5. W przypadku braku ubezpieczenia majątku oprocentowanie jest wyższe i wynosi (WIBOR 3M+3,5%)-[(WIBOR 3M+3,5% 

-0,5%)/2]. 
6. Oprocentowanie należności w stosunku rocznym nie może przekraczać wysokości: (stopy referencyjnej NBP + 3,5 p.p.) 

x 2. 
7. Oprocentowanie należności przeterminowanych w stosunku rocznym nie może przekraczać wysokości: (stopy 

referencyjnej NBP + 5,5 p.p.) x 2. 
8. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości oprocentowania redyskonta weksli NBP, z dniem 

wprowadzenia zmiany przez Radę Polityki Pieniężnej. 
9. W zależności od wielkości wspólnoty mieszkaniowej oprocentowanie kredytu ulega zmniejszeniu: 

- dla wspólnot mieszkaniowych mających od 8 do 14 lokali o 0,50%, 
- dla wspólnot mieszkaniowych mających powyżej 15 lokali o 1,00%. 

10.   PKZP – Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa. 
11.   SKO – Szkolna Kasa Oszczędności. 

 


