
TABELA OPROCENTOWANIA                                                             
PRODUKTÓW BANKOWYCH                                                                     

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w KOŁACZYCACH                        
obowiązująca od 01 grudnia 2019 r. 

 

 

I. KLIENCI INDYWIDUALNI 

TAB.1 Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych  

 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie 

Okresy kapitalizacji 

odsetek 

Stopa stała Stopa zmienna  

1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe    
1.1 Rachunek POL-Konto 

Rachunek POL-Konto Senior 

Rachunek POL-Konto Student 

Rachunek POL-Konto Junior 

- 0,04% 

 

kwartalna 

1.2 Podstawowy Rachunek Płatniczy - 0,00 % brak 
2. Rachunki płatne na każde żądanie     
2.1 Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób 

fizycznych będących członkami rad rodziców 

w złotych 

- 0,04% kwartalna 

2.2 Rachunek płatny na żądanie potwierdzony 

książeczką oszczędnościową** 
- 0,04% kwartalna 

3. Lokaty terminowe wycofane z oferty Banku 

od dnia 15.04.2013r. * 
  

 

 1 miesięczne - 0,85% po umowie 
 3 miesięczne - 0,98% po umowie 
 6 miesięczne - 1,15% po umowie 
 

   12 miesięczne - 1,28% 
roczna na 

31.12. 

   *zmiana obowiązuje od dnia 1 listopada  2014 r. 

** z dniem 01.12.2019r. produkt wycofany z oferty Banku 
 

4.  Rachunki oszczędnościowe 

Lp. Rodzaj rachunku 
oprocentowanie 

zmienne 

1. Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt1)  

1.1 0 - 4 999,99 zł 0,50% 

1.2 5 000 - 10 000 zł 0,90% 

1.3 Powyżej 10 000 zł 1,20% 

1) Oprocentowanie progowe, tzn. wysokość stopy procentowej obowiązującej dla poszczególnych progów odnosi się do salda środków 

pieniężnych określonego progu. 
 

5.  Lokaty terminowe o stałej stopie 

 Minimalna Kwota lokaty 1000 zł 0,90% 1 miesiąc po umowie 

 Minimalna Kwota lokaty 1000 zł 1,05% 3 miesiące po umowie 

 Minimalna Kwota lokaty 1000 zł / 1,25% 6 miesięcy po umowie 

5a*. Minimalna Kwota lokaty 1000 zł 1,35% 12 miesięcy po umowie 

 *) lokaty terminowe z terminem zadeklarowania od 1 m-ca o stałej stopie w kwocie 50 000 zł. w górę mogą być ustalone indywidualnie. 

Decyzje o indywidualnej  stopy procentowej podejmuje dwóch członków Zarządu, ustalone indywidualnie oprocentowanie nie może 
przekroczyć  3 p. p. w stosunku do ustalonych  w powyższej tabeli i obowiązuje przez pierwszy okres zadeklarowania. 

 5a*) przy likwidacji przed terminem w okresie pierwszych 6-ciu miesięcy wysokość odsetek wyniesie 0%, a przy likwidacji od początku 7 
miesiąca trwania lokaty odsetki wyniosą 50% należnych odsetek. 

 



 

TAB.2 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych udzielone od dnia 02.11.2017r. 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Stopa rzeczywista 
Stopa stała Stopa zmienna 

1. Debet  w rachunku oszczędn.-rozlicz. 10,00% –  

2. Kredyt odnawialny w oszczędn.-

rozlicz. 
 9,90% –   

3. Kredyt  gotówkowy 

     -do 1 roku  8,90 % 10,00 %* 12,79% 

     -od 2 lat do 5 lat 9,40% lub  

WIBOR 3 M + marża 7,50 

% 

10,00 %* 12,17% 

     - powyżej 5 lat  9,90% lub  

WIBOR 3 M + marża 7,70 

% 

10,00 %* 11,75% 

4. Kredyty mieszkaniowe : 

 
  

 

a) Nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa 

domu lub lokalu mieszkalnego, nabycie 

działki budowlanej i itp.  
okres spłaty do 25 lat 

5,00% 

lub WIBOR 3M+ 

marża 2,50 % 

5,24% 

b) Nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa 

domu lub lokalu mieszkalnego, nabycie 

działki budowlanej i itp. – udzielone do 

dnia 7.08.2013r. 

okres spłaty do 20 lat 

 

5,90% 

 

6,53% 

c) Remonty budynków i mieszkań dotyczące 

wymiany stolarki okiennej, instalacji CO, 

wodnej i kanalizacyjnej, ociepleń, pokryć 

dachowych i itp. W kwocie nie większej niż 

50 tys. zł 

okres spłaty do 10 lat  

6,00% 

lub WIBOR 3M+ 

marża 3,50 % 

6,56% 

5. 

Kredyty konsolidacyjne; 

a) Spłata zobowiązań wobec Banku lub innych 

wierzycieli 

okres spłaty do 15 lat 

7,50% 

lub WIBOR 3M+ 

marża 5,50 % 

8,49% 

 dla umów zawartych do 06.03.2015r.zgodnie z decyzja RPP z dnia 4.03.2015r. 
1) stawki WIBOR 3M, są ustalone jako stawki średnie z okresu jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez 

Departament Skarbu Banku BPS S.A. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego  dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. 
pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca.  

III. INNE 

TAB.5  Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych dla klientów indywidualnych  

L.p. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

PLN 

1. Zadłużenie przeterminowane  dla kredytów udzielonych  do  dnia 4.01.2016r. 

 w tym z tytułu czeków bez pokrycia  czterokrotność  stopy lombardowej  NBP 

2. Zadłużenie przeterminowane  dla kredytów udzielonych od dnia 4.01.2016r. 

 w tym z tytułu czeków bez pokrycia  

dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek 

ustawowych za opóźnienie równa jest sumie stopy referencyjnej ogłaszanej 

przez NBP powiększonej o 5,5 p.p.) 
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II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

TAB.3 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych  

 

Lp. Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie Okresy kapitalizacji 

odsetek Stopa stała Stopa zmienna 

1. Rachunki w złotych    

1.1 Rachunek bieżący i pomocniczy - 0,01% kwartalna 

1.2 Rachunek VAT - 0,00 % brak 

2. Lokata terminowa STANDARD      

2.1 lokaty o zmiennej stopie    

 1 miesięczne/* Minimalna kwota lokaty 

1000 zł 
0,85% po umowie 

 3 miesięczne Minimalna kwota lokaty 

1 000 zł 
0,98% „ 

 6 miesięczne Minimalna kwota lokaty 

1 000 zł 
1,15% „ 

 12 miesięczne Minimalna kwota lokaty 

1 000 zł 
1,28% roczna na 31.12 

*) 
 Oprocentowanie obowiązuje w stosunku do lokat założonych i odnowionych do dnia 14.04.2013r. włącznie  z dniem  15.04.2013r. 

powyższe lokaty wycofane są z oferty Banku. 

2.2 Lokaty terminowe o stałej stopie 
1)

 

Minimalna kwota lokaty   10 000 zł 
  

 

 Kwota lokaty do 49 999 0,80% 1 miesiąc po umowie  

                      od 50 000 0,90% „ „ 

 Kwota lokaty do 49 999 1,00% 3 miesiące po umowie 

                      od 50 000 1,05% „ „ 

 Kwota lokaty do 49 999 1,20% 6 miesięcy po umowie 

                      od 50 000 1,25% „ „ 

3. Lokaty typu Weekendowe w złotych dla j.s.t.   „ 

 Minimalna kwota wpłaty  50 000 zł Zgodnie z warunkami 

przyjętymi w przetargu  

Uwaga! Warunki  te 

dotyczą też  j.s.t. w 

stosunku do której nie było 

przetargu 

czas Weekendu  

1) dla lokat w kwocie 100.000 zł i wyższych z terminem zadeklarowania od 1 m-ca wysokość stopy procentowej może 
być ustalono indywidualnie jako wynik negocjacji- decyzja dwóch  członków  Zarządu, ustalone indywidualnie  
oprocentowanie nie może przekroczyć 3p.p. w stosunku do ustalonych w powyższej tabeli i obowiązuje przez 
pierwszy okres zadeklarowania. 

 

 

 



 

 

TAB.4 Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych udzielone od dnia 02.11.2017r. 
 

L.p. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

PLN PLN 

1. Kredyty dla rolników z terminem spłaty do lat 5 –ciu 

 o zmiennym oprocentowaniu 5,00% - 8,00% 
WIBOR 1M /3M 

+ marża do 6 p. p. 

2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 

 o zmiennym oprocentowaniu 6,50% - 10,00% 
WIBOR 1M  

+ marża do 6 p.p. 

 o stałym oprocentowaniu 8,50 %  

 3. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 

 o zmiennym oprocentowaniu 

 do 1 roku 6,50% - 10,00% 
WIBOR 1M  

+ marża do 6 p. p. 

 powyżej roku 6,50% - 10,00% 
WIBOR 1M /3M 

+ marża do 6 p. p. 

 o stałym oprocentowaniu 

 do 1 roku 8,50%  

4. Kredyt płatniczy 

 o stałym oprocentowaniu 9,00%  

5. Kredyt inwestycyjny 

 o zmiennym oprocentowaniu 

 do 15 lat 6,00% - 10.00% 

WIBOR 1M /3M 

+ marża do 6,00 p.p. 

 
 1))

 a) w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą 

b) stawki WIBOR 1M oraz 3M, są ustalane jako stawki średnie z okres jednego miesiąca i publikowane na koniec 
każdego okresu przez Departament Skarbu Banku BPS SA. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia 
rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca. (np. 
średnia jednomiesięczna stawka w czerwcu jest stawką obowiązującą dla kolejnego okresu, tj. lipca). Wysokość marży 
ustalono indywidualnie  nie może być mniejsza niż 1%- decyzja dwóch członków Zarządu, 
c) stawki oprocentowania mogą być ustalane  indywidualną decyzją co najmniej dwóch członków Zarządu poniżej dolnej 
granicy ustalonej w tabeli nie więcej niż o 2 p.proc,  
c) oprocentowanie stałe jest równe stawce wyszczególnionej w tabeli w dniu podpisania umowy kredytowej.  
 

 
III. INNE 
 

TAB.6  Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych dla klientów instytucjonalnych  

L.p. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

PLN 

1. Zadłużenie przeterminowane  dla kredytów udzielonych  do  dnia 4.01.2016r. 

 w tym z tytułu czeków bez pokrycia  czterokrotność  stopy lombardowej  NBP 

2. Zadłużenie przeterminowane  dla kredytów udzielonych od dnia 4.01.2016r. 

 w tym z tytułu czeków bez pokrycia  

dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek 

ustawowych za opóźnienie równa jest sumie stopy referencyjnej ogłaszanej 

przez NBP powiększonej o 5,5 p.p.) 

 


