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Tab. 1. Oprocentowanie rachunków osób prywatnych i klientów instytucjonalnych 
 
 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie w stosunku 

rocznym  
(stopa zmienna) 

1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0.05% 

2. Rachunek płatny na żądanie (a`vista) 0.05% 

3. Podstawowy rachunek płatniczy (PRP) 0.00% 

4. Rachunek bieżący rolnika indywidualnego 0.05% 

5. 
Rachunek bieżący podmiotu instytucjonalnego  
(nie dotyczy rolnika indywidualnego) 

0.05% 

6. Rachunek pomocniczy (dodatkowy) 0.05% 

7. Rachunek VAT 0.05%  

8. Rachunek non-profit 0.00% 

9. Rachunek Szkolnej Kasy Oszczędności 5.00% 
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Tab. 2. Oprocentowanie lokat terminowych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych 
 

Lp. 
Okres lokaty  

Nazwa i szczegóły produktu 
Kwota lokaty 

Oprocentowanie w 
stosunku rocznym  

(stopa stała) 

Oprocentowanie w 
stosunku rocznym  
(stopa zmienna) 

1. 
7 dni 
Lokata Standardowa. 

od 200 000,00 zł - 1.00% 

2. 1 miesiąc  
Lokata Standardowa. Poza aktualną ofertą. 

- - 1.00%  

3. 
3 miesiące 
Lokata Standardowa. 

min. 1 000,00 zł - 1.30% 

4. 
5 miesięcy  1)  2) 

Lokata Promocyjna „5na5”. Poza aktualną ofertą. 
min. 5 000,00 zł,  
max. 55 000,00 zł 

5.00% - 

5. 
6 miesięcy 1) 3)  
Lokata Promocyjna „6na6”. 

min. 5 000,00 zł,  
max. 60 000,00 zł 

6.00% - 

6 
6 miesięcy 1) 4)  
Lokata Promocyjna na nowe środki. 

min. 5 000,00 zł,  
max. 200 000,00 zł 

7.00%  

7. 
6 miesięcy 
Lokata Standardowa. min. 1 000,00 zł - 1.50%  

8. 
9 miesięcy  
Lokata Standardowa. Poza aktualną ofertą. 

- - 2.00%  

9. 
12 miesięcy 
Lokata Standardowa. 

min. 1 000,00 zł - 2.50%  

10. 24 miesięcy 
Lokata Standardowa. 

min. 1 000,00 zł - 3.00%  

11. 
36 miesięcy 
Lokata Standardowa. 

min. 1 000,00 zł - 4.50% 

1) Wyłącznie dla osób prywatnych. 
2) Promocja zakończona 30.09.2022. 
3) Promocja trwa od 17.10.2022 do 30.04.2023. Szczegóły w Regulaminie lokaty promocyjnej „6na6”. 
4) Promocja trwa od 17.10.2022 do 30.04.2023. Szczegóły w Regulaminie lokaty promocyjnej na nowe środki. 
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Tab. 3. Oprocentowanie kredytów 
 

L.p. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Stopa zmienna 
Stopa stała lub okresowo-stała 

Stawka bazowa Marża Banku 

1.  Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą  

1.1 Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania lub częściową spłatą 
przez ARiMR kapitału 

 

1.1.1 Kredyty preferencyjne z 
dopłatami ARiMR do 
oprocentowania 

WIBOR3M ogłaszany w 
ostatnim dniu roboczym 
drugiego miesiąca 
poprzedzającego każdy 
następny kwartał 
 

2.5% 

 

a) Oprocentowanie należne od 
klientów dla linii 
kredytowych: RR, Z, PR 

0.67 oprocentowania należnego dla Banku, 
jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy 
oprocentowanie wynosi poniżej 3% - w 
wysokości tego oprocentowania 

 

 

 

 b) Oprocentowanie należne od 
klientów dla linii kredytowej: 
K01, K02, DK02, DK01 

0.50% - w przypadku ubezpieczenia przez 
klienta w dniu wystąpienia szkód co najmniej 
50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem 
łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby 
zwierząt gospodarskich w gospodarstwie 
rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. 

 

 

(WIBOR3M + 3.50%) - [(WIBOR3M + 3.5% - 
0.5%) / 2] - w sytuacji, gdy w dniu wystąpienia 
szkód brak jest ubezpieczenia co najmniej od 
jednego z ryzyk ponad 50% powierzchni upraw 
rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co 
najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w 
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym 
produkcji rolnej. 

 

 

 

1.1.2 Kredyty z dopłatami do 
oprocentowania na inwestycje w 
rolnictwie i w rybactwie 
śródlądowym (linia RR); 
Kredyty z dopłatami do 
oprocentowania na zakup 
użytków rolnych (linia Z); 

Kredyty z dopłatami do 
oprocentowania na inwestycje w 
przetwórstwie produktów 
rolnych, ryb, skorupiaków i 
mięczaków oraz na zakup akcji lub 
udziałów (linia PR) 

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie 
może wynosić więcej niż stopa referencyjna 
WIBOR 3M (ogłaszany w ostatnim dniu 
roboczym drugiego miesiąca 
poprzedzającego każdy następny kwartał) 
powiększona nie więcej niż o 2,5 punktu 
procentowego. 

2. Oprocentowanie należne bankowi jest 
płacone przez:  
1) kredytobiorcę w wysokości 0.67 

oprocentowania, o którym mowa w ust. 
1, jednak nie mniej niż 3%, a w 
przypadku gdy oprocentowanie 
obliczone zgodnie ze sposobem 
określonym w ust. 1 wynosi poniżej 3% - 
w wysokości tego oprocentowania, 

2) Agencję – w pozostałej części. 
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L.p. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Stopa zmienna 
Stopa stała lub okresowo-stała 

Stawka bazowa Marża Banku 

1.1.3 Kredyty restrukturyzacyjne z 
dopłatami do oprocentowania na 
sfinansowanie spłaty zadłużenia 
powstałego w związku z 
prowadzeniem działalności 
rolniczej (linia KR) 

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie 
może wynosić więcej niż stopa referencyjna 
WIBOR 3M (ogłaszany w ostatnim dniu 
roboczym drugiego miesiąca 
poprzedzającego każdy następny kwartał) 
powiększona nie więcej niż o 3 punkty 
procentowe. 

2. Oprocentowanie należne bankowi jest 
płacone przez: 
1) kredytobiorcę w wysokości 2%, 
2) Agencję w pozostałej części pod 

warunkiem spłaty rat kredytu przez 
kredytobiorcę zgodnie z umową kredytu 
restrukturyzacyjnego oraz realizacji 
przez kredytobiorcę planu 
restrukturyzacji. 

 

1.1.4 Kredyty z częściową spłatą 
kapitału na zakup użytków 
rolnych przez młodych rolników  
(linia MRcsk) 

WIBOR 3M (ogłaszany w 
ostatnim dniu roboczym 
drugiego miesiąca 
poprzedzającego każdy 
następny kwartał) 

do 3.50% * 

 

1.1.5 Kredyty na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych i 
działach specjalnych produkcji 
rolnej, w których wystąpiły szkody 
spowodowane przez suszę, grad, 
deszcz nawalny, ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki 
wiosenne, powódź, huragan, 
piorun, obsunięcie się ziemi lub 
lawinę  
(linia inwestycyjna K01, linia 
obrotowa K02); 

Kredyty na wznowienie produkcji 
rolnej oraz odtworzenie środków 
trwałych – duże przedsiębiorstwa 
(linia inwestycyjna DK01, linia 
obrotowa DK02) 

1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie 
może wynosić więcej niż stopa referencyjna 
WIBOR 3M (ogłaszany w ostatnim dniu 
roboczym drugiego miesiąca 
poprzedzającego każdy następny kwartał) 
powiększona nie więcej niż o 3.5 punktu 
procentowego. 

2. Oprocentowanie należne bankowi, jest 
płacone przez: 
1) kredytobiorcę – w wysokości 0,5% - w 

przypadku kredytów na sfinansowanie 
kosztów wznowienia produkcji oraz 
kosztów odtworzenia środków trwałych 
po wystąpieniu szkód, jeżeli w dniu 
wystąpienia tych szkód co najmniej 50% 
powierzchni upraw rolnych, z 
wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co 
najmniej 50% liczby zwierząt 
gospodarskich w gospodarstwie rolnym 
lub dziale specjalnym produkcji rolnej 
było ubezpieczonych co najmniej od 
jednego z ryzyk, 

2) kredytobiorcę – w wysokości 
stanowiącej różnicę pomiędzy 
wysokością oprocentowania ustalonego 
w sposób określony w ppkt 1 i 
wysokością połowy oprocentowania 
płaconego przez Agencję, jeżeli w dniu 
wystąpienia szkód brak było 
ubezpieczenia, o którym mowa w ppkt 
1, 

3) Agencję - w pozostałej części. 
 

 

                                                 
* Wysokość marży uzależniona jest od kwoty kredytu, posiadanych produktów i usług bankowych, oceny ryzyka i przyjętych form zabezpieczeń 
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L.p. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Stopa zmienna 
Stopa stała lub okresowo-stała 

Stawka bazowa Marża Banku 

1.2 Kredyty komercyjne  

1.2.1 Kredyt pomostowy Unia Biznes WIBOR3M ustalony jako 
średnia arytmetyczna z 
kwartału 
poprzedzającego kwartał 
jej obowiązywania 

do 3.50% ** 

 

1.2.2 Kredyt inwestycyjny komercyjny 
na finansowanie nakładów 
inwestycyjnych związanych ze 
stworzeniem nowego lub 
powiększeniem istniejącego 
majątku trwałego Klienta, z 
podstawowym zabezpieczeniem 
w postaci zastawu, hipoteki lub 
przewłaszczenie pojazdu 
mechanicznego podlegającego 

WIBOR3M ustalony jako 
średnia arytmetyczna z 
kwartału 
poprzedzającego kwartał 
jej obowiązywania 

do 3.50% * 

 

1.2.3 Kredyt inwestycyjny „Wspólny 
Remont” 

WIBOR3M ustalony jako 
średnia arytmetyczna z 
kwartału 
poprzedzającego kwartał 
jej obowiązywania 

do 3.50% * 

 

1.2.4 Kredyt inwestycyjny komercyjny 
na finansowanie nakładów 
inwestycyjnych związanych ze 
stworzeniem nowego lub 
powiększeniem istniejącego 
majątku trwałego Klienta, z 
podstawowym zabezpieczeniem 
innym niż zastaw, hipoteka lub 
przewłaszczenie pojazdu 

10.00%  

 

1.2.5 Kredyty obrotowe i inwestycyjne 
– rolnicze oraz na działalność 
gospodarczą, wydatki celowe nie 
udokumentowane 

12.00%  

 

1.2.6 Kredyty obrotowe na zakup 
środków do produkcji rolnej (tzw. 
nawozowy) 

11.00%  
 

1.2.7 Kredyty odnawialne w 
rachunkach bieżących 

12.00% 
dla kredytów do 
49 999.99 zł 

  

10.50%   
dla kredytów od 
50 000.00 zł do 
99 999.99 zł 

 

 

9.50% 
dla kredytów od 
100 000.00 zł do 
249 999,99 zł 

 

 

 

8.50% 
dla kredytów od 
250 000.00 zł do 
499 999.99 zł 

 

 

                                                 
* Wysokość marży uzależniona jest od kwoty kredytu, posiadanych produktów i usług bankowych, oceny ryzyka i przyjętych form zabezpieczeń 
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L.p. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Stopa zmienna 
Stopa stała lub okresowo-stała 

Stawka bazowa Marża Banku 

7.50% 
dla kredytów od 
500 000.00 zł do 
749 999.99 zł 

 

 

7.00% 
dla kredytów od 
750 000.00 zł  

 

 

1.2.8 Kredytowa Linia Hipoteczna WIBOR3M ustalony jako 
średnia arytmetyczna z 
kwartału 
poprzedzającego kwartał 
jej obowiązywania 

do 4.00% * 

 

2. Kredyty dla osób fizycznych 

2.1 Kredyty gotówkowe 

2.1.1 Kredyty Bezpieczna Gotówka 

(do 60 miesięcy) 

  8.99% - oprocentowanie stałe z 
ubezpieczeniem rozszerzonym 

  9.49% - oprocentowanie stałe z 
ubezpieczeniem podstawowym 

  9.99% - oprocentowanie stałe 
bez ubezpieczenia 

2.1.2 Kredyty Bezpieczna Gotówka 

(od 61 do 96 miesięcy) 

WIBOR3M ustalony jako 
średnia arytmetyczna z 
kwartału 
poprzedzającego kwartał 
jej obowiązywania 

5.00 %  
z ubezpieczeniem 
rozszerzonym 

 

WIBOR3M ustalony jako 
średnia arytmetyczna z 
kwartału 
poprzedzającego kwartał 
jej obowiązywania 

5.50 %  
z ubezpieczeniem 
rozszerzonym 

 

WIBOR3M ustalony jako 
średnia arytmetyczna z 
kwartału 
poprzedzającego kwartał 
jej obowiązywania 

6.00 %  
z ubezpieczeniem 
rozszerzonym 

 

2.1.3 Kredyty Bezpieczna Gotówka 
Samochodowy 

8.50%   

2.1.4 Kredyt ekologiczny   7.00% 

2.1.5 Kredyt Czyste Powietrze 6.99%   

2.1.6 Kredyty odnawialne w ROR   11.99% 

2.2 Kredyty hipoteczne 

2.2.1 
 

 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny WIBOR3M ustalony jako 
średnia arytmetyczna z 
kwartału 
poprzedzającego kwartał 
jej obowiązywania 

do 3.50% * 
Oprocentowanie okresowo-
stałe ustalane indywidualne 2) 

                                                 
* Wysokość marży uzależniona jest od kwoty kredytu, posiadanych produktów i usług bankowych, oceny ryzyka i przyjętych form zabezpieczeń 
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L.p. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Stopa zmienna 
Stopa stała lub okresowo-stała 

Stawka bazowa Marża Banku 

2.2.2 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom WIBOR3M ustalony jako 
średnia arytmetyczna z 
kwartału 
poprzedzającego kwartał 
jej obowiązywania 

do 4.00% ** 1) 
Oprocentowanie okresowo-
stałe ustalane indywidualne 2) 

2.2.3 Kredyt konsolidacyjny WIBOR3M ustalony jako 
średnia arytmetyczna z 
kwartału 
poprzedzającego kwartał 
jej obowiązywania 

do 4.50% * 
Oprocentowanie okresowo-
stałe ustalane indywidualne 2) 

1) Do czasu gdy saldo kredytu będzie powyżej 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia marża kredytu 
zostaje podwyższona o 1 p. p. 

2) Wysokość oprocentowania okresowo-stałego uzależniona jest od kwoty kredytu, posiadanych produktów i usług bankowych, oceny ryzyka i przyjętych 
form zabezpieczeń 

 

3. Kredyty przeterminowane dla wszystkich podmiotów 

3.1 Zadłużenie przeterminowane dla 
umów zawartych do 31.12.2015 

4 x stopa lombardowa 
NBP 

  

3.2 Zadłużenie przeterminowane dla 
umów zawartych od 01.01.2016 

2-krotność odsetek 
ustawowych, tj. (stopa 
referencyjna NBP+5,5)x2 

  

4. Inne 

4.1 Kredyty dla Klientów 
strategicznych banku, których 
wartość obrotów na rachunku 
bankowym i bieżącym po stronie 
Ma przekracza 500 000 zł za rok 
poprzedzający 

Oprocentowanie może 
być  negocjowane 

  

 
 
 
  

                                                 
* Wysokość marży uzależniona jest od kwoty kredytu, posiadanych produktów i usług bankowych, oceny ryzyka i przyjętych form zabezpieczeń 
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Tab. 4. Oprocentowanie kredytów poza aktualną ofertą 
 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Stawka bazowa Marża Banku 

1.  Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą 

1.1 Kredyty preferencyjne udzielane od dnia 08.07.2008 r. do dnia 08.07.2010 r. 

a) Oprocentowanie należne od klientów dla 
kredytów inwestycyjnych z linii: nMR, nKZ, 
nGR, nNT 

0,4 x 1,5 stopy redyskonta 
weksli NBP 

 

1.2 Kredyty preferencyjne udzielane od dnia 09.07.2010 r. 

a) Oprocentowanie należne od klientów dla 
kredytów inwestycyjnych z linii: nIP, nMR, 
nKZ, nGR, nNT 

0,4 x 1,6 stopy redyskonta 
weksli NBP (min. 2.00%) 

 

1.3 Kredyty preferencyjne udzielane od dnia 18.09.2012 r. 

a) Oprocentowanie należne od klientów dla 
kredytów inwestycyjnych z linii: nMR, nKZ, 
nGR, nNT 

 

0,4 x 1,5 stopy redyskonta 
weksli NBP 

 

2. Kredyty dla osób fizycznych 

2.1 Kredyty gotówkowe 

2.1.1 Kredyty Bezpieczna Gotówka 

(udzielone do 31.12.2022 r.) 

10.00% do 12 m-cy z 
ubezpieczeniem rozszerzonym 

 

11.00% do 12 m-cy z 
ubezpieczeniem podstawowym 

 

12.00% do 12 m-cy bez 
ubezpieczenia 

 

11.00% od 13 m-cy z 
ubezpieczeniem rozszerzonym 

 

12.00% od 13 m-cy z 
ubezpieczeniem podstawowym 

 

13.00% od 13 m-cy bez 
ubezpieczenia 

 

2.1.2 Kredyty ekologiczne 
(udzielone do 31.12.2022 r.) 

7.49%  

2.1.3 Kredyty odnawialne w ROR 

(udzielone do 31.12.2022 r.) 

13.00%  

 
 


