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OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW WEDŁUG AKTUALNEJ OFERTY BANKU 
 
 

TAB. 1 Kredyty konsumenckie 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

stałe  zmienne 

1. Kredyt w ROR / standard, elektron/ 9,99%   

2. Kredyt w ROR / senior/ 9,99%  

3. Kredyt Wygodny   

3.1. udzielany z ubezpieczeniem na życie / z uposażeniem Kredytodawcy do 
kwoty aktualnego zobowiązania kredytowego każdego z Kredytobiorców / 

9,99%  

3.2 udzielany z prowizją za udzielenie kredytu oraz z ubezpieczeniem na życie 
Kredytobiorcy/ców, gdy suma ubezpieczenia jest równa wysokości 
zadłużenia Kredytobiorcy/ców w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia 

10,99%  

3.3 udzielany z prowizją za udzielenie kredytu 11,99%  

4. Kredyt ekologiczny 7,99%  

5. Karta kredytowa  20,00% 
 
 

TAB. 2 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50%  wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / 
kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 1,40 p.p.  

2. 
powyżej 50% do 80% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 1,50 p.p.  

1) WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 

 
TAB. 3 Uniwersalny kredyt hipoteczny 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50%  wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / 
kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 2,00 p.p.  

2. 
powyżej 50% do 60% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 2,20 p.p. 

1) WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 

 

 

TAB. 4 Kredyt konsolidacyjny 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50% udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w 
ogólnej wartości kredytów konsolidowanych 

WIBOR 3 M1) + marża 4,00 p.p. 

2. 
powyżej 50% udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w 
ogólnej wartości kredytów konsolidowanych 

WIBOR 3 M1) + marża 4,40 p.p. 

1) WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 
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OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY 
 

 
TAB. 5 Kredyty konsumenckie udzielane do dnia 28.02.2022 roku 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

stałe  zmienne 

1. Kredyt w ROR / standard, elektron/ 7,20%   

2. Kredyt w ROR / senior/ 7,20%  

3. Kredyt Wygodny   

3.1   udzielany na okres do 24 miesięcy 7,20%  

3.2   udzielany na okres do 36 miesięcy 7,20%  

3.3   udzielany na okres pow. 36 miesięcy 7,20%  

4. Kredyt ekologiczny 4,99%  

 

TAB. 6 Kredyty mieszkaniowe udzielone od 15.05.2006 roku do 15.06.2008 roku. 
- przy udziale 0% środków własnych: 

od Skarbu Państwa  – WIBOR 3M + marża 0,8 p.p. 

- przy udziale 10% środków własnych – WIBOR 3M + marża 0,8 p.p. 
- przy udziale 15% środków własnych  – WIBOR 3M + marża 0,7 p.p. 
- przy udziale 20% środków własnych – WIBOR 3M + marża 0,6 p.p. 

 

TAB. 7 Kredyty mieszkaniowe udzielone od 16.06.2008 roku do 26.02.2009 roku: 
 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie  

1 Kredyt mieszkaniowy, gdy kwota kredytu stanowi: Do 100 tys. zł. Powyżej 100 tys. zł. 

1a Do 30% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem WIBOR 3M + marża 0,70 
p.p. 

WIBOR 3M + marża 0,60 
p.p. 

1b 31% do 50% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

WIBOR 3M + marża 0,95 
p.p. 

WIBOR 3M + marża 0,90 
p.p. 

1c 51% do 80% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

WIBOR 3M + marża 1,25 
p.p. 

WIBOR 3M + marża 1,10 
p.p. 

1d 80% do 100% wartości nieruchomości będącej 

zabezpieczeniem 

WIBOR 3M + marża 1,30 

p.p. 

WIBOR 3M + marża 1,20 

p.p. 

WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym miesiącu 

 

TAB. 8 Kredyty mieszkaniowe udzielone od 27.02.2009 roku do 08.04.2009 roku: 
 

Lp. 
Kredyty mieszkaniowe,  

gdy udział środków własnych1 stanowi: 

 

1(wymagane minimum 20% środków własnych) 

Oprocentowanie oparte o średnią stawkę WIBOR 6M 
(miesięczny) w ostatnim kwartale kalendarzowym 
(„TABW6K”)2 

 do 150 tys. zł. powyżej 150 tys. zł. 

1. do 40% (włącznie) realizowanej inwestycji WIBOR 6M + marża 1,30 
p.p. 

WIBOR 6M + marża 1,10 
p.p. 

2. powyżej 40% realizowanej inwestycji WIBOR 6M + marża 0,90 
p.p. 

WIBOR 6M + marża 0,80 
p.p. 

 

2 oprocentowanie kredytów mieszkaniowych obowiązuje przez cały kwartał kalendarzowy następujący po 
kwartale kalendarzowym, z którego wyliczona została średnia stawka WIBOR 6M 
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TAB. 9 Kredyty mieszkaniowe udzielone od 08.04.2009 roku do 31.07.2009 roku: 
 

Lp. 
Kredyty mieszkaniowe,  

gdy udział środków własnych1 stanowi: 

 

1(wymagane minimum 20% środków własnych) 

Oprocentowanie oparte o średnią stawkę WIBOR 6M 
(miesięczny) w ostatnim kwartale kalendarzowym 

(„TABW6K”)2 

 do 150 tys. zł. powyżej 150 tys. zł. 

1. do 40% (włącznie) realizowanej inwestycji WIBOR 6M + marża 2,00 
p.p. 

WIBOR 6M + marża 1,80 
p.p. 

2. powyżej 40% realizowanej inwestycji WIBOR 6M + marża 1,90 
p.p. 

WIBOR 6M + marża 1,60 
p.p. 

 

2 oprocentowanie kredytów mieszkaniowych obowiązuje przez cały kwartał kalendarzowy następujący po 
kwartale kalendarzowym, z którego wyliczona została średnia stawka WIBOR 6M 

 

 

TAB. 10 Kredyty mieszkaniowe udzielane od 01.08.2009 roku do 16.12.2011 roku: 
 
Lp. Kredyty mieszkaniowe,  

gdy udział środków własnych1 stanowi: 

1(wymagane minimum 20% środków 
własnych) 

Oprocentowanie ustalane przez Zarząd BS  

 do 150 tys. zł. powyżej 150 tys. zł. 

1. do 40% (włącznie) realizowanej inwestycji 7,20% 7,20% 

2. powyżej 40% realizowanej inwestycji 7,10% 7,00% 

 

 

TAB. 11 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom udzielony do 31.01.2013 roku 
 

Lp. Kwota kredytu stanowi: 
Oprocentowanie 

Do 100 tys. zł Powyżej 100 tys. zł 

1. 
do 30%  wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

WIBOR 3 M + marża 1,69 p.p. WIBOR 3M + marża 0,99 p.p. 

2. 
31% do 50% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

WIBOR 3 M + marża 1,79 p.p. WIBOR 3M + marża 1,29 p.p. 

3. 
51% do 80% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

WIBOR 3 M + marża 1,89 p.p. WIBOR 3M + marża 1,39 p.p. 

4. 
81% do 100% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

WIBOR 3 M +marża 2,09 p.p. WIBOR3M + marża 1,99 p.p. 

WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym 

 
TAB. 12 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom udzielany od 01.02.2013 roku do 31.12.2016 roku. 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. powyżej 81% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem WIBOR 3 M1) + marża 2,20 p.p. 
1) WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 
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TAB. 13 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom udzielany od 01.02.2013 roku. do dnia 08.04.2020 roku* 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50%  wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / 
kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 1,70 p.p. 

2. 
powyżej 50% do 80% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 1,90 p.p. 

1) WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 
* oprocentowanie wskazane w tabeli obejmuje również wnioski kredytowe złożone do dnia 08.04.2020 roku włącznie. 

 

TAB. 14 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom udzielany od 09.04.2020 roku. do dnia 30.06.2020 roku* 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50%  wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / 
kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 2,00 p.p. 

2. 
powyżej 50% do 80% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 2,20 p.p. 

1) WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 

* oprocentowanie wskazane w tabeli obejmuje również wnioski kredytowe złożone do dnia 30.06.2020 roku włącznie. 
 

TAB. 15 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom udzielany od 01.07.2020 roku. do dnia 11.10.2022 roku 
 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50%  wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / 
kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 2,20 p.p. 

2. 
powyżej 50% do 80% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 2,40 p.p. 

1)WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 

 

TAB. 16 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielony do 31.01.2013 roku  
 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: 
Oprocentowanie 

Do 100 tys. zł Powyżej 100 tys. zł 

1. 
do 50%  wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

WIBOR 3M + marża 2,85 p.p. WIBOR 3M + marża 2,60 p.p. 

2. 
powyżej 50% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

WIBOR 3M + marża 3,35 p.p. WIBOR 3M + marża 3,10 p.p. 

WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym 

 
TAB. 17 Uniwersalny kredyt hipoteczny udzielany od 01.02.2013 roku. do dnia 08.04.2020 roku* 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50%  wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / 
kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 2,90 p.p. 

2. 
powyżej 50% do 60% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 3,40 p.p. 

1) WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 
* oprocentowanie wskazane w tabeli obejmuje również wnioski kredytowe złożone do dnia 08.04.2020 roku włącznie. 

 

TAB. 18 Uniwersalny kredyt hipoteczny udzielany od 09.04.2020 roku. do dnia 30.06.2020 roku* 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50%  wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / 
kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 3,20 p.p. 

2. 
powyżej 50% do 60% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 3,70 p.p. 

1) WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 
* oprocentowanie wskazane w tabeli obejmuje również wnioski kredytowe złożone do dnia 30.06.2020 roku włącznie. 
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TAB. 19 Uniwersalny kredyt hipoteczny udzielany od 01.07.2020 roku. do dnia 11.10.2022 roku 
 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50%  wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem / 
kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 3,45 p.p. 

2. 
powyżej 50% do 60% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem / kosztu realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3 M1) + marża 3,90 p.p. 

1) WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 

 
TAB. 20 Kredyt Konsolidacyjny udzielony do 31.01.2013roku  
 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie 

1. 
do 50%  udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w ogólnej 
wartości kredytów konsolidowanych 

WIBOR 3M + marża 4,50 p.p. 

2. 
powyżej 50% udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w 
ogólnej wartości kredytów konsolidowanych 

WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. 

WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 

 

TAB. 21 Kredyt konsolidacyjny udzielany od 01.02.2013 roku do dnia 07.09.2014 roku 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50%  udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w 
ogólnej wartości kredytów konsolidowanych 

7,20% 

2. 
powyżej 50% udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w 
ogólnej wartości kredytów konsolidowanych 

7,20% 

 
TAB. 22 Kredyt konsolidacyjny udzielany od 08.09.2014 roku. do dnia 08.04.2020 roku* 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50%  udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w 
ogólnej wartości kredytów konsolidowanych 

WIBOR 3 M1) + marża 4,00 p.p. 

2. 
powyżej 50% udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w 

ogólnej wartości kredytów konsolidowanych 
WIBOR 3 M1) + marża 4,50 p.p. 

1)WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 
* oprocentowanie wskazane w tabeli obejmuje również wnioski kredytowe złożone do dnia 08.04.2020 roku włącznie. 

 
TAB. 23 Kredyt konsolidacyjny udzielany od 09.04.2020 roku. do dnia 30.06.2020 roku* 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50%  udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w 
ogólnej wartości kredytów konsolidowanych 

WIBOR 3 M1) + marża 4,30 p.p. 

2. 
powyżej 50% udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w 
ogólnej wartości kredytów konsolidowanych 

WIBOR 3 M1) + marża 4,80 p.p. 

1)WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 

* oprocentowanie wskazane w tabeli obejmuje również wnioski kredytowe złożone do dnia 30.06.2020 roku włącznie. 

TAB. 24 Kredyt konsolidacyjny udzielany od 01.07.2020 roku. do dnia 11.10.2022 roku 
 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50%  udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w 
ogólnej wartości kredytów konsolidowanych 

WIBOR 3 M1) + marża 4,50 p.p. 

2. 
powyżej 50% udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w 
ogólnej wartości kredytów konsolidowanych 

WIBOR 3 M1) + marża 4,90 p.p. 

1)WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. 
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TAB. 25 Kredyt mieszkanie dla młodych udzielany do 31.12.2018 roku. 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
do 50%  wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem/kosztu realizacji Przedsięwzięcia 

WIBOR 3M1) + marża 1,70% 

2. 
powyżej 50% do 80% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem  /kosztu realizacji Przedsięwzięcia  

WIBOR 3M1) + marża 2,20% 

        1)     WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym 

 

TAB. 26 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom dla pracowników banków zatrudnionych na czas nieokreślony 
ze stażem pracy nie krótszym niż 3 lata udzielanych 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”  
udzielany od 08.10.2018 roku do 30.09.2019 roku WIBOR 3 M1) + marża 1,45 p.p. 

2. 
Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”  
udzielany od 01.10.2019 roku do 30.06.2020 roku 

WIBOR 3 M1) + marża 1,45 p.p. 

1) WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym 
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OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW UDZIELONYCH W OKRESIE PROMOCJI  

 
TAB. 27 Kredyt konsumencki. 

 

Lp. Rodzaj kredytu Okres kredytowania 
Oprocentowanie 

stałe  

1. Kredyt Wygodny „Jesienny”  
udzielany od 01.10.2019 roku do 20.12.2019 roku  

do 60 miesięcy 
6,99% 

2. Kredyt Wygodny „Zimowy”  
udzielany od 07.01.2020 roku do 20.03.2020 roku  

do 36 miesięcy 
6,99% 

3. Kredyt Wygodny /z ubezpieczeniem na życie – obejmującym 
warunki specjalne/ udzielany od 01.04.2020 roku do dnia 
18.02.2022 roku  

do 60 miesięcy 
7,20% 

4. Kredyt Wygodny /z ubezpieczeniem na życie – obejmującym 
warunki specjalne/ udzielany od 21.02.2022 roku 

do 60 miesięcy 
9,99% 

  

TAB. 28 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom dla pracowników banków zatrudnionych na czas nieokreślony 
ze stażem pracy nie krótszym niż 2 lata 

 

Lp. Kwota kredytu stanowi: Oprocentowanie zmienne 

1. 
Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”  
udzielany od 01.07.2020 roku do 31.03.2021 roku WIBOR 3 M1) + marża 2,00 p.p. 

1) WIBOR 3 M – średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym 

 
INNE  

 
TAB. 29 Zadłużenie przeterminowane. 

 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

ZMIENNE 

1. dla umów zawartych do 31.12.2015 r.  
 

- czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, 
tj. 28,00 % w stosunku rocznym 

2. dla umów zawartych od 01.01.2016 r.  
 

- dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, 
tj. 24,00 % w stosunku rocznym 

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa 
się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. i jest 

ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

. Wysokość oprocentowania ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP lub stopy referencyjnej NBP 


