
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31/13/2022 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Opocznie 

z dnia 31.03.2022 r 

Tabela oprocentowania kredytów 

w Banku Spółdzielczym w Opocznie 

Bank Spółdzielczy w Opocznie uprzejmie informuje Klientów, że od dnia 01 kwietnia 2022 r.  

oprocentowanie kredytów w stosunku rocznym przedstawia się następująco: 

Kredyty udzielane dla osób fizycznych 

1. Kredyty gotówkowe 

  gotówkowe WIBOR 12M1 plus marża od 5,50 p.p. do 7,00 p.p. 

  Kredyt EKO WIBOR 12M1 plus marża 4,75 p.p. lub 6,75 p.p. 

2. Kredyty gotówkowe okolicznościowe  

2.1.  Kredyt OKAZJONALNY 

   ze spłatą do 36 miesięcy WIBOR 12M1 plus marża 4,35 p.p. 

   ze spłatą do 96 miesięcy WIBOR 12M1 plus marża 4,85 p.p. 

2.2.  Kredyt BEZ PROWIZJI 

   ze spłatą do 36 miesięcy WIBOR 12M1 plus marża 4,85 p.p. 

   ze spłatą do 120 miesięcy WIBOR 12M1 plus marża 5,35 p.p. 

3. Kredyt dla pracowników sektora finansowego WIBOR 12M1 plus marża 1,00 p.p. 

4. Kredyty gotówkowe konsolidacyjne 

  ze spłatą do 5 lat WIBOR 12M1 plus marża od 4,20 p.p. do 4,50 p.p. 

  ze spłatą powyżej 5 lat WIBOR 12M1 plus marża od 4,35 p.p. do 4,65 p.p. 

5. Kredyty w ROR (od 15.03.2021 r.) WIBOR 12M1 plus marża 6,95 p.p. 

6. Kredyt MOJE MIESZKANIE  

  ze spłatą do 10 lat WIBOR 3M2 plus marża od 1,96 p.p. do 2,16 p.p. 

  ze spłatą powyżej 10 lat WIBOR 3M2 plus marża od 2,16 p.p. do 2,36 p.p. 

7. 
Kredyty konsumpcyjne i konsolidacyjne zabezpieczone hipotecznie oraz pożyczki hipoteczne 
 udzielone od 01.04.2022 r. 

  ze spłatą do 5 lat WIBOR 3M2 plus marża od 2,49 p.p. do 3,49 p.p. 

  ze spłatą powyżej 5 lat WIBOR 3M2 plus marża od 2,99 p.p. do 3,79 p.p. 

 

  



Kredyty dla klientów instytucjonalnych 

1. Kredyty na działalność gospodarczą i rolnictwo (obrotowe i inwestycyjne) 

  ze spłatą do 1 roku WIBOR 3M4 plus marża od 2,25 p.p. do 3,25 p.p. 

  ze spłatą od 1 roku do 3 lat WIBOR 3M4 plus marża od 2,45 p.p. do 3,45 p.p. 

  ze spłatą powyżej 3 lat WIBOR 3M4 plus marża od 2,75 p.p. do 3,75 p.p. 

2. 
Kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do 

produkcji rolnej ze spłatą do 12 miesięcy 
WIBOR 3M4 plus marża 3,50 p.p. 

3. Kredyty inwestycyjne UNIJNE (w tym PROW) 

  ze spłatą do 3 lat WIBOR 3M4 plus marża 3,25 p.p. 

  ze spłatą powyżej 3 lat WIBOR 3M4 plus marża 3,65 p.p. 

4. 

Kredyty hipoteczne dla klienta instytucjonalnego 

ze spłatą do 5 lat WIBOR 3M4 plus marża od 2,75 p.p. do 3,75 p.p. 

ze spłatą powyżej 5 lat WIBOR 3M4 plus marża od 3,00 p.p. do 5,00 p.p. 

5. Kredyty w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców WIBOR 3M4 plus marża od 2,00 p.p. do 4,50 p.p. 

6. Kredyty w rachunku bieżącym dla rolników WIBOR 3M4 plus marża od 2,00 p.p. do 4,50 p.p. 

7. Kredyty inwestycyjne dla samorządu terytorialnego 

  ze spłatą do 3 lat WIBOR 1M3 plus marża 2,00 p.p. 

  ze spłatą powyżej 3 lat WIBOR 1M3 plus marża 2,25 p.p. 

8. Kredyty płatnicze WIBOR 3M5 plus marża od 6,95 p.p. 

9. Kredyty z udziałem środków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego 

  ze spłatą do 3 lat WIBOR 3M4 plus marża 3,25 p.p. 

  ze spłatą powyżej 3 lat WIBOR 3M4  plus marża 3,65 p.p. 

Oprocentowanie kredytów przeterminowanych 

1. Udzielone od 01.04.2017r. dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP + 5,5 p.p. 

2. Udzielone do 31.03.2017 r. czterokrotność stopy lombardowej 

 

1
 WIBOR 12M ustalony na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka obowiązuje 

od pierwszego lutego kolejnego roku kalendarzowego. 
2 
WIBOR 3M ustalony na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka obowiązuje 

od pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego. 
3 WIBOR 1M  z poprzedniego miesiąca-wyliczany na podstawie średniej z 10 ostatnich dni miesiąca 

poprzedzającego okres obrachunkowy 
4 WIBOR 3M  z poprzedniego kwartału- wyliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia 

arytmetyczna kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 
5 WIBOR 12M  średnia z IV kwartału z roku poprzedzającego - wyliczany z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku 

poprzedzającego rok naliczania odsetek. 
 



Kredyty wycofane z oferty 

1. Kredyty gotówkowe 

   udzielone do 31.12.2018 r. od 9,60% do 10,00 %. 

   udzielone do 28.02.2020 r. od 6,49 % do 6,99 % 

2. Kredyty w ROR 

  udzielone do 14.03.2021 r. 8,15 % 

3. Debetu w ROR obowiązujący  do 14.03.2021 r. 8,15 % 

4. Kredyty gotówkowe na remont mieszkań udzielone do 31.12.2017r. 

  ze spłatą do 5 lat 6,60 %. 

  ze spłatą od 5 lat do 10 lat 6,75 % 

  ze spłatą powyżej 10 lat 6,90 % 

 
 

 

 


