
Załącznik nr  1   

do Uchwały nr 5/VI/2020 Zarządu 

 Banku Spółdzielczego w Łosicach  

z dnia  04.06.2020 r. 

TABELA oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych 

w Banku Spółdzielczym w Łosicach 

/obowiązuje dla umów zawartych od 15.06.2020r./ 

 Rodzaj kredytu Oprocentowanie  

1. Kredyty na działalność rolniczą komercyjne 

1.1 Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym AGRO 

 

 

a. stopa bazowa1 + marża od 1,5 p.p. 

b. średnia arytmetyczna WIBOR 3M 

+ marża  od 3,5 p.p 

1.2 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym a. stopa bazowa1 + marża 1,5 p.p. 

1.3 Kredyt rewolwingowy/płatniczy a. stopa bazowa1 + marża od 1,5 p.p. 

b. średnia arytmetyczna WIBOR 3M 

+ marża od 3,5 p.p.   

1.4 Kredyt inwestycyjny  

 

 

a. stopa bazowa1 + marża od 1,0 p.p. 

b. średnia arytmetyczna WIBOR 3M 

+ marża  od 3,5 p.p. 

1.5 Szybka inwestycja AGRO a. stopa bazowa1 + marża 2,5 p.p. 

b. średnia arytmetyczna WIBOR 3M 

+ marża  4,5 p.p. 

1.6 Kredytowa Linia Hipoteczna a. stopa bazowa1 + marża 2,0 p.p. 

b. średnia arytmetyczna WIBOR 3M 

+ marża  4,0 p.p. 

2. Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR 

2.1 symbol RR, Z, PR, K01, DK01   0,67 x (WIBOR 3M + marża 2,5 

p.p.) – nie mniej niż 3% 

3. Kredyty na działalność gospodarczą 

3.1 Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym a) stopa bazowa1 + marża od 1,5 p.p. 

b) średnia arytmetyczna WIBOR 3M 

+ marża od 3,5 p.p.  

3.2 Szybka gotówka dla firm stopa bazowa1 + marża 2,25 p.p. 

 

3.3 Szybka Linia Kredytowa stopa bazowa1 + marża 2,25 p.p. 

 

3.4 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym  a) stopa bazowa1 + marża od 1,5 p.p. 

b) średnia arytmetyczna WIBOR 3M 

+ marża  od 3,5 p.p. 

3.5 Kredyt rewolwingowy/płatniczy a) stopa bazowa1 + marża od 1,5 p.p. 

b) średnia arytmetyczna WIBOR 3M 

+ marża  od 3,5 p.p. 

3.6 Kredyt inwestycyjny a) stopa bazowa1 + marża od 1,0 p.p. 

b) średnia arytmetyczna WIBOR 3M 

+ marża  od 3,5 p.p. 

3.7 Szybka inwestycja 

 

 

a) stopa bazowa1 + marża 2,0 p.p. 

b) średnia arytmetyczna WIBOR 3M 

+ marża  4,5 p.p. 

3.8 Kredytowa Linia Hipoteczna a) stopa bazowa1 + marża 2,0 p.p. 

b) średnia arytmetyczna WIBOR 3M 

+ marża 4,0 p.p.  
1stopa bazowa równa jest stopie redyskonta weksli NBP + 3,4 p.p., nie mniej niż 3,5% 



4. Zadłużenie przeterminowane Oprocentowanie  
4.1 dla wszystkich umów  2-krotność odsetek ustawowych za 

opóźnienie 

 

Kredyty dla klientów instytucjonalnych wycofane z oferty Banku 

1. Kredyty na działalność rolniczą  

1.1 Debet w rachunku Biznes Prestiż udzielony do 

dnia 23.10.2012r. 

8%  

1.3 Kredyty udzielone w okresie od 1.05.2020 do 

14.06.2020r. 

Oprocentowanie ustalone w oparciu 

o stopę bazową, która równa jest 

stopie redyskonta weksli NBP + 3 

p.p., nie mniej niż 3,5%  

1.4 Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 

AGRO w ofercie do 30.04.2020r. 

 

 

stopa bazowa1 + marża od 2,5 p.p. 

 

1.5 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym w 

ofercie do 30.04.2020r. 

stopa bazowa1 + marża 2,7 p.p. 

1.6 Kredyt rewolwingowy/płatniczy w ofercie do 

30.04.2020r. 

stopa bazowa1 + marża od 2,5 p.p. 

1.7 Kredyt inwestycyjny w ofercie do 

30.04.2020r. 

stopa bazowa1 + marża od 2,5 p.p. 

 

1.8 Szybka inwestycja AGRO w ofercie do 

30.04.2020r. 

stopa bazowa1 + marża  3,5 p.p. 

średnia arytmetyczna WIBOR 3M + 

marża 5,0 p.p. 

1.9 Kredytowa Linia Hipoteczna w ofercie do 

30.04.2020r. 

stopa bazowa1 + marża  3,0 p.p. 

1.10 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 

udzielony do dnia 30.04.2017r. 

 

    

 

 

a) średnia arytmetyczna WIBOR 1M lub 

3M (nie mniej niż 2%) + marża banku 

od 2% do 6% 

b) stopa bazowa(1,4 x stopa 

redyskontowa weksli NBP, nie mniej niż 

3%) + marża banku od 2,5% do 5% 

1.11 Kredyt inwestycyjny komercyjny udzielony 

do dnia 30.04.2017r. 

a) średnia arytmetyczna WIBOR 1M lub 

3M (nie mniej niż 2%) + marża banku 

od 2% do 6% 

b) stopa bazowa(1,4 x stopa 

redyskontowa weksli NBP nie mniej niż 

3%) + marża banku od 2,5% do 5% 

1.12 Kredyt inwestycyjny Szybka inwestycja - AGRO 
udzielony do dnia 30.04.2017r. 

a) średnia arytmetyczna WIBOR 1M lub 

3M (nie mniej niż 2%) + marża banku  

4,5% 

b) stopa bazowa(1,4 x stopa 

redyskontowa weksli NBP nie mniej niż 

3%) + marża banku 3,5% 

1.13 Kredytowa Linia Hipoteczna udzielona do dnia 

30.04.2017r. 

a) średnia arytmetyczna WIBOR 1M lub 

3M (nie mniej niż 2%) + marża banku  

4% 

b) stopa bazowa(1,4 x stopa 

redyskontowa weksli NBP nie mniej niż 

3%) + marża banku 3% 

1.14 Kredyt inwestycyjny komercyjny udzielany do 

dnia 14.02.2013r. 

 

od 11,50% do 12,00% 

1.15 Kredyty inwestycyjne- preferencyjne 

udzielone do dnia 31.12.2014r. 

Zgodnie z przepisami ARiMR w tym 

zakresie od 1,15 do 1,6 x stopa 

redyskontowa weksli 



2. Kredyty na działalność gospodarczą  

2.1 Kredyty udzielone w okresie od 1.05.2020 do 

14.06.2020r.  

Oprocentowanie ustalone w oparciu 

o stopę bazową, która równa jest 

stopie redyskonta weksli NBP + 3 

p.p., nie mniej niż 3,5% 

2.2 Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w 

ofercie do 30.04.2020r. 

stopa bazowa1 + marża od 2,5 p.p. 

2.3 Szybka gotówka dla firm w ofercie do 

30.04.2020r. 

stopa bazowa1 + marża 3,25 p.p. 

2.4 Szybka Linia Kredytowa w ofercie do 

30.04.2020r. 

stopa bazowa1 + marża 3,25 p.p. 

2.5 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym w 

ofercie do 30.04.2020r.  

stopa bazowa1 + marża od 2,5 p.p. 

średnia arytmetyczna WIBOR 3M + 

marża  od  4,0 p.p. 

2.6 Kredyt rewolwingowy/płatniczy w ofercie do 

30.04.2020r. 

stopa bazowa1 + marża od 2,5 p.p. 

2.7 Kredyt inwestycyjny w ofercie do 

30.04.2020r. 

stopa bazowa1 + marża od  2,5 p.p. 

2.8 Szybka inwestycja w ofercie do 30.04.2020r. 

 

 

stopa bazowa1 + marża 3,5 p.p. 

średnia arytmetyczna WIBOR 3M + 

marża  5,0 p.p. 

2.9 Kredytowa Linia Hipoteczna w ofercie do 

30.04.2020r. 

stopa bazowa1 + marża 3,0 p.p. 

2.10 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 

udzielony do dnia 30.04.2017r. 

a) średnia arytmetyczna WIBOR 1M lub 

3M (nie mniej niż 2%) + marża banku 

od 2% do 6% 

b) stopa bazowa(1,4 x stopa 

redyskontowa weksli NBP) + marża 

banku od 2,5% do 5% 

2.11 Kredyt inwestycyjny udzielony do dnia 

30.04.2017r. 

a) średnia arytmetyczna WIBOR 1M lub 

3M (nie mniej niż 2%) + marża banku 

od 2% do 6% 

b) stopa bazowa(1,4 x stopa 

redyskontowa weksli NBP) + marża 

banku od 2,5% do 5% 

2.12 Szybka inwestycja udzielony do dnia 

30.04.2017r. 

a) średnia arytmetyczna WIBOR 1M lub 

3M (nie mniej niż 2%) + marża banku 

5% 

b) stopa bazowa(1,4 x stopa 

redyskontowa weksli NBP nie mniej niż 

3%) + marża banku 4% 

2.13 Kredytowa Linia Hipoteczna udzielona do 

dnia 30.04.2017r. 

a) średnia arytmetyczna WIBOR 1M lub 

3M (nie mniej niż 2%) + marża banku 

4% 

b) stopa bazowa(1,4 x stopa 

redyskontowa weksli NBP nie mniej niż 

3%) + marża banku 3% 
1stopa bazowa równa jest stopie redyskonta weksli NBP + 2 p.p., nie mniej niż 3,5% 

 


