
Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 15/I/2021  

Zarządu Banku Spółdzielczego  

w Łosicach z dnia 14.01.2021r. 

 

Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek dla klientów indywidualnych 

w Banku Spółdzielczym w Łosicach 

(obowiązuje dla umów zawartych od 15.01.2021r.) 

 

I KREDYTY GOTÓWKOWE 

 Rodzaj kredytu Oprocentowanie 

1. Kredyt Bezpieczna Gotówka 7,11% - zmienna stopa procentowa1 

2. Kredyt odnawialny w rachunku POL-konto  7,20% - stała stopa procentowa 

3. Kredyt EKOLOGICZNY 6,51% - zmienna stopa procentowa2 

  

II KREDYTY HIPOTECZNE3 

 Rodzaj kredytu Oprocentowanie 

1. Kredyt mieszkaniowy ,,Mój Dom”  

 Kwota kredytu stanowi: 

a) do 50% wartości kredytowanej nieruchomości 

(LTV do 50%) 

WIBOR 6M + marża 2,08 p.p. 

b) powyżej 50% do 70% wartości kredytowanej 

nieruchomości (LTV do 70%) 

WIBOR 6M + marża 2,28 p.p.  

c) Powyżej 70% do 80% wartości kredytowanej 

nieruchomości (LTV do 80%) 

WIBOR 6M + marża 2,48 p.p.  

2. Uniwersalny kredyt hipoteczny WIBOR 6M + marża 4,50 p.p. 

1 zmienna stopa procentowa ustalona jest jako suma stopy bazowej Banku (stopa bazowa równa jest  stopie 

redyskonta weksli NBP + 2,5 p.p.)  i stałej marży Banku w wysokości  4,5p.p. 
2 zmienna stopa procentowa ustalona jest jako suma stopy bazowej Banku (stopa bazowa równa jest  stopie 

redyskonta weksli NBP + 2,5 p.p.)  i stałej marży Banku w wysokości  3,9p.p. 
3 W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1 p.p. w stosunku do 

marży ustalonej w decyzji  kredytowej, do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki  na rzecz Banku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

III KREDYTY POZOSTAŁE 

 Rodzaj kredytu Oprocentowanie 

1. Kredyt konsolidacyjny WIBOR 6M + marża 5,5 p.p. 

IV KARTY KREDYTOWE 

1. Karta kredytowa VISA Classic Banku BPS 

wydawana w BS Łosice 

7,20% - stała stopa procentowa 

V ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE  

 Rodzaj umowy Oprocentowanie 

1. Zadłużenie przeterminowane dla wszystkich umów 

kredytowych 

2-krotność odsetek ustawowych za 

opóźnienie 

   

VI PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 

 Rodzaj kredytu Oprocentowanie 

1. Kredyt Bezpieczna Gotówka z okresem 

kredytowania do 24 m-cy – w ofercie do 

31.03.2020r. 

7,20% - stała stopa procentowa 

2. Kredyt Bezpieczna Gotówka o zmiennej stopie 

procentowej – w ofercie do 14.04.2020r. 

6,61%3 

3. Kredyt Bezpieczna Gotówka – w ofercie do 

24.03.2015r. 

7,20% -stała stopa procentowa 

4. Kredyt odnawialny w rachunku POL-konto 

udzielany do dnia 24.03.2015r.  

7,20% - stała stopa procentowa 

5. Debet w POL-koncie – udzielany do dnia 

24.03.2015r.  

7,20%  

6. Kredyt mieszkaniowy ,,Mój Dom” w ofercie do 

30.09.2018r. 

WIBOR 6M + marża od 2,50 p.p. 

7. Kredyt mieszkaniowy ,,Mój Dom” w ofercie do 14.04.2020r. 

 Kwota kredytu stanowi: 

a) do 50% wartości kredytowanej nieruchomości 

(LTV do 50%) 

WIBOR 6M + marża 1,68 p.p. 

b) powyżej 50% do 70% wartości kredytowanej 

nieruchomości (LTV do 70%) 

WIBOR 6M + marża 1,88 p.p. 

c) Powyżej 70% do 80% wartości kredytowanej 

nieruchomości (LTV do 80%) 

WIBOR 6M + marża 2,18 p.p. 



8. Kredyt mieszkaniowy ,,Mój Dom” w ofercie do 14.06.2020r. 

 Kwota kredytu stanowi: 

a) do 50% wartości kredytowanej nieruchomości 

(LTV do 50%) 

WIBOR 6M + marża 1,98 p.p. 

b) powyżej 50% do 70% wartości kredytowanej 

nieruchomości (LTV do 70%) 

WIBOR 6M + marża 2,18 p.p. 

c) Powyżej 70% do 80% wartości kredytowanej 

nieruchomości (LTV do 80%) 

WIBOR 6M + marża 2,48 p.p. 

9. Uniwersalny kredyt hipoteczny w ofercie do 

14.06.2020r. 

WIBOR 6M + marża od 3,50 p.p. 

10. Kredyt konsolidacyjny w ofercie do 14.06.2020r. WIBOR 6M + marża 4,0 p.p. 

3 zmienna stopa procentowa ustalona jest w oparciu o stopę bazową (stopa bazowa równa jest  stopie redyskonta weksli NBP + 2,0 p.p.)  i 

stałą marżę Banku w wysokości  4,5p.p. 


