
 
 

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW 
 

Obowiązuje od 01 lutego 2023r. 
 

1. Kredyty dla rolników 
Lp. Produkt Stawka bazowa Marża 

1.1. Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym  WIBOR 3M1) + 4,99% 
1.2. Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym WIBOR 3M1) + 4,99% 
1.3. Kredyty obrotowe „Dobry Plon” WIBOR 3M1) + 4,99% 
1.4. Kredyty inwestycyjne na zakup ziemi WIBOR 3M1) + 3,29% 
1.5. Pozostałe kredyty inwestycyjne WIBOR 3M1) + 4,29% 
1.6. Kredyty unijne SGB WIBOR 3M1) + 3,75% 
1.7. Kredyty hipoteczne WIBOR 3M1) + 5,25% 

 
2. Kredyty na działalność gospodarczą 

Lp. Produkt Stawka bazowa Marża 

2.1. Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym  WIBOR 3M1) + 4,99% 
2.2. Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym WIBOR 3M1) + 5,49% 
2.3. Kredyty inwestycyjne WIBOR 3M1) + 4,30% 
2.4. Kredyty unijne SGB WIBOR 3M1) + 3,75% 
2.5. Kredyty hipoteczne WIBOR 3M1) + 5,25% 

 
3. Kredyty dla osób prywatnych  

Lp. Produkt Stawka bazowa Marża 

3.1. Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym WIBOR 12M2) + 4,94% 
3.2. Kredyty gotówkowe (z terminem do 10 lat) WIBOR 12M2) + 5,74% 
3.3. Kredyty EKO 
 - do 36 miesięcy Oprocentowanie stałe 7,00% 
 - do 84 miesięcy WIBOR 12M2) + 3,50% 
3.4. Kredyty mieszkaniowe WIBOR 3M3) + 2,80%** 
3.5. Pożyczka hipoteczna dla osób prywatnych WIBOR 3M3) + 5,50%** 
3.6. Kredyty gotówkowe zabezpieczone hipotecznie WIBOR 3M3) + 6,25% 
3.7. Kredyty konsolidacyjne WIBOR 3M3) + 6,40% 
3.8. Kredyt mieszkaniowy ze stałą okresową stopą procentową*: 
 - w okresie stosowania stałej stopy Oprocentowanie stałe 16,00% 

 - w okresie stosowania zmiennej stopy WIBOR 3M3) + 2,80%** 

3.9. Pożyczki hipoteczne ze stałą okresową stopą procentową*: 
 - w okresie stosowania stałej stopy Oprocentowanie stałe 16,00% 

 - w okresie stosowania zmiennej stopy WIBOR 3M3) + 5,50%** 

3.10. Kredyt gotówkowe zabezpieczone hipotecznie ze stałą okresową stopą procentową*: 
 - w okresie stosowania stałej stopy Oprocentowanie stałe 16,00% 

 - w okresie stosowania zmiennej stopy WIBOR 3M3) + 6,25% 

3.11. Kredyt konsolidacyjne ze stałą okresową stopą procentową*: 
 - w okresie stosowania stałej stopy Oprocentowanie stałe 16,00% 

 - w okresie stosowania zmiennej stopy WIBOR 3M3) + 6,40% 

 
4. Pozostałe  

Lp. Produkt  

4.1. Realizacja gwarancji od zabezpieczonych kwot (Stopa referencyjna + 5,5%) x2 
4.2. Kredyty przeterminowane (Stopa referencyjna + 5,5%) x2 

 
5. Kredyty dla instytucji niekomercyjnych  

Lp. Produkt Stawka bazowa Marża 

5.1. Kredyty inwestycyjne WIBOR 3M1) + 3,49% 

 
1)  WIBOR 3M – obliczany jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek  
2) WIBOR 12M – określony na dwa dni robocze przed dniem 01 lutego każdego roku. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą 

liczbę punktów procentowych. 
3) WIBOR 3M – określony na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego następnego kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości 
oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. 
* stała stopa procentowa obowiązuje przez okres 60 miesięcy 
** wysokość marży jest niższa o 0,07 p.p. dla klienta posiadającego czynny rachunek bankowy (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący) z systematycznymi 
wpływami przez okres 6 miesięcy oraz korzystający z ubezpieczenia nieruchomości w Banku Spółdzielczym w Wolinie. W przypadku braku wpływów przez min. 3 miesiące lub braku 
odnowienia polisy w Banku Spółdzielczym w Wolinie, oprocentowanie podwyższane jest do ogólnie obowiązującego  
Dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie marża Banku jest powiększona o 0,07% z tytułu zastosowania ubezpieczenia niskiego wkładu ustanowionego za każdy pełny miesiąc 
kalendarzowy od dnia wypłaty kredytu do czasu spłaty brakującego wkładu własnego. 
 


