
TABELA 
 

 OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH  
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  

W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM 
 

Obowiązuje od 16 grudnia 2021 r. 
 
 

/ oprocentowanie wystawione w wartościach nominalnych w stosunku rocznym / 
 
 
 

CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI 
 
KREDYTY DLA OSÓB PRYWATNYCH w PLN 
 
Tab. 8 KREDYTY KONSUMENCKIE w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim 
z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083, z późn. zm.) 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

stałe zmienne 

1. Kredyt odnawialny w ROR 10,00%     - 

2. Kredyt gotówkowy: 
� do 6 miesięcy 
� do 12 miesięcy 
� do 36 miesięcy 
� do 96 miesięcy 

 
8,00%      
9,00%     
9,50%      

10,00%     

 
- 
- 
- 
- 

3. 
Kredyt gotówkowy „DLA KAŻDEGO” - bez 
oprocentowania  

0,00 % - 

4.  

WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY z opcją 
ubezpieczenia: 

� w przypadku zabezpieczenia w formie ubezpieczenia 
na życie Kredytobiorcy 

� w przypadku braku zabezpieczenia w formie 
ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy 

 
5,50%  

 
6,50%  

 
- 
 
- 

5. 

Kredyt BEZPIECZNA GOTÓWKA 
 do 12 miesięcy 
 do 36 miesięcy 
 do 60 miesięcy 

 
4,70%  
5,20%  
5,90%  

 
- 
- 
- 

6. Kredyt gotówkowy „NA MIARĘ BIS”  - 
WIBOR 3M + 

marża bankowa 
6,40%     

7. Kredyt na zakup pojazdu 6,00%    - 

8. Kredyt Ekologiczny - 
WIBOR 3M + 

marża bankowa 
3,60%     

9. Kredyt promocyjny – sezonowy Zgodnie z Uchwałą Zarządu Banku 



Tab. 9  KREDYTY NIE BĘDĄCE KREDYTAMI KONSUMENCKIMI w rozumieniu 
Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083, z 
późn. zm.) 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

stałe zmienne 

1. 

Kredyt gotówkowy: 
� do 6 miesięcy 
� do 12 miesięcy 
� do 36 miesięcy 
� do 96 miesięcy 

 
8,00%      
9,00%     
9,50%      

10,00%     

 
- 
- 
- 
- 

 
Tab. 10 KREDYTY MIESZKANIOWE MÓJ DOM 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

zmienne 

1. 

Przeznaczone na cele związane z: 
� dopłatą związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub 

lokalu mieszkalnego; 
� przekształceniem lokatorskiego spółdzielczego prawa 

do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 
prawo odrębnej własności lokalu;  

� remontem lub modernizacją domu jednorodzinnego lub 
lokalu mieszkalnego; 

� budową, dokończeniem budowy, rozbudową, 
przebudową oraz remontem i modernizacją domu 
letniskowego o przeznaczeniu całorocznym 

WIBOR 3M + marża bankowa 4%  1) 2)   
 

2. 

Przeznaczone na zakup lokalu mieszkalnego lub domu 
mieszkalnego na rynku pierwotnym od dewelopera dla 
Klientów posiadających w Banku ROR POL-Konto lub 
rachunek bieżący z kartą płatniczą i bankowością 
internetową oraz ze stałymi wpływami 3)  

 
WIBOR 3M + marża bankowa 1,89% 2) 4)  

 

3. 

Przeznaczone na pozostałe cele mieszkaniowe: 
� dla Klientów posiadających w Banku ROR POL-Konto 

lub rachunek bieżący z kartą płatniczą i bankowością 
internetową oraz ze stałymi wpływami 3) 

� dla pozostałych Klientów 

 
 

WIBOR 3M + marża bankowa 2,2% 1) 2) 
 

WIBOR 3M + marża bankowa 2,4% 1) 2) 
1) w przypadku wskazania Banku jako osoby uposażonej do otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy do 

wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy kredytu – marża kredytu będzie obniżona o 0,20 p.p. 
2) do czasu kiedy kapitał pozostały do spłaty będzie wyższy niż 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu – marża 

bankowa będzie podwyższona o 1,00 p.p.  
3) comiesięczne wpływy wynikające z uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę lub pochodzące z prowadzonej działalności rolniczej lub 

gospodarczej,  
a rachunek bieżący jest wskazany jako rachunek podstawowy (pierwszy wpływ co najmniej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 
lub w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie kredytu 

4) obowiązuje od 01.01.2022 r. 
 

Tab. 11 KREDYTY HIPOTECZNE 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

zmienne 

1. 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny  
� dla Klientów posiadających w Banku ROR POL-Konto 

lub rachunek bieżący z kartą płatniczą i bankowością 
internetową oraz ze stałymi wpływami 2) 

� dla pozostałych Klientów 

 
 

WIBOR 3M + marża bankowa 4,7% 1) 2) 

 
WIBOR 3M + marża bankowa 5,0% 1) 



1) w przypadku wskazania Banku jako osoby uposażonej do otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy do 
wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy kredytu – marża kredytu będzie obniżona o 0,30 p.p. 

2) comiesięczne wpływy wynikające z uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę lub pochodzące z prowadzonej działalności rolniczej lub 
gospodarczej,  
a rachunek bieżący jest wskazany jako rachunek podstawowy (pierwszy wpływ co najmniej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 
lub w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie kredytu) 

 

Tab. 12 KREDYTY KONSOLIDACYJNE 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

zmienne 

1. Kredyt konsolidacyjny  WIBOR 3M + marża bankowa 6% 

 
Tab. 13 ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE OSÓB PRYWATNYCH 
 

Lp. Zadłużenie przeterminowane 
Oprocentowanie 

zmienne 

1. Do umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. 
dwukrotność odsetek ustawowych za 

opóźnienie 
 
 
 

CZĘŚĆ C.  PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 
 

KLIENCI INDYWIDUALNI 

 
KREDYTY 
 
Tab. 4 KREDYTY KONSUMENCKIE w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim 

z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 1083 z późn. zm.) 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

stałe zmienne 

1. Kredyt odnawialny w ROR udzielony do 15-12-2021r. 7,20% - 

2. 
Kredyt gotówkowy do 96 miesięcy udzielony do 19-
03-2020r. 

10,00% - 

3. 
Kredyt gotówkowy do 96 miesięcy udzielony od 01-
06-2020r. do 15-12-2021r. 

7,20%  

4. 
Kredyt gotówkowy „NA MIARĘ BIS”                                            
(udzielany w okresie od 30-05-2016r. do 04-12-
2016r.) 

- 8,00%  

5. Kredyt gotówkowy „NA MIARĘ BIS”                                            
(udzielany w okresie od 05-12-2016r. do 15-12-
2021r.) 

 
- 

WIBOR 3M + marża 
bankowa 5,8%  

6. 
Kredyt gotówkowy „WIOSENNY”  
(udzielany w okresie od 18-03-2019r. do 30-06-
2019r.) 

5,90% - 

7. Kredyt Ekologiczny udzielony do 15-12-2021r. - 
WIBOR 3M + marża 

bankowa 3,0% 

8. 

Kredyt BEZPIECZNA GORÓWKA udzielony do 15-
12-2021r.: 

 do 36 miesięcy  
 do 60 miesięcy  

 
 

4,50% 
5,00% 

 
 
- 
- 



Tab. 5 KREDYTY MIESZKANIOWE  
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

zmienne 

1. 

Udzielone w okresie do 19-11-2014r. i przeznaczone na cele 
związane z: 
� dopłatą związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub 

lokalu mieszkalnego; 
� przekształceniem lokatorskiego spółdzielczego prawa do 

lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej 
własności lokalu;  

� remontem lub modernizacją domu jednorodzinnego lub 
lokalu mieszkalnego; 

� budową, dokończeniem budowy, rozbudową, przebudową 
oraz remontem i modernizacją domu letniskowego o 
przeznaczeniu całorocznym 

8,00%     

2. 

Przeznaczone na pozostałe cele mieszkaniowe: 
� udzielone do dnia 09-07-2009r. 
� udzielone w okresie od dnia 10-07-2009r. do dnia 26-03-

2017r.  

 
WIBOR 3M + marża bankowa 2,00% 

 
WIBOR 3M + marża bankowa 3,00% 1) 

3. 

Kredyty udzielone do 31-12-2021r. - Przeznaczone na zakup 
lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego na rynku 
pierwotnym od dewelopera dla Klientów posiadających w 
Banku ROR POL-Konto lub rachunek bieżący z kartą 
płatniczą i bankowością internetową oraz ze stałymi 
wpływami 2)  

WIBOR 3M + marża bankowa 1,79% 2)   
 

1) w przypadku wskazania Banku jako osoby uposażonej do otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy do 
wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy kredytu – marża kredytu będzie obniżona o 0,20 p.p. 

2) comiesięczne wpływy wynikające z uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę lub pochodzące z prowadzonej działalności rolniczej lub 
gospodarczej, a rachunek bieżący jest wskazany jako rachunek podstawowy (pierwszy wpływ co najmniej w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku lub w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie kredytu 

 

Tab. 6 UNIWERSALNE KREDYTY HIPOTECZNE 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

zmienne 

1. Kredyty udzielone od dnia 12.05.2010r. do 19.11.2014r. 8,00 %     

2. Kredyty udzielone od dnia 20.11.2014r. do dnia 04.12.2016r. 7,60%        

3. Kredyty udzielone od dnia 05.12.2016r. do dnia 26.03.2017r.   WIBOR 3M + marża bankowa 5,7% 

4. Kredyty udzielone od dnia 27.03.2017r. do dnia 31.05.2020r. WIBOR 3M + marża bankowa 4,7% 

 
Tab. 7 KREDYTY KONSOLIDACYJNE 
 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

zmienne 

1. Kredyty udzielone do dnia 19.11.2014r. 8,20 %     

2. Kredyty udzielone od dnia 20.11.2014r. do 24.05.2016r. WIBOR 3M + marża bankowa 6,5% 

 
Tab. 8 ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE OSÓB PRYWATNYCH 
 

Lp. Zadłużenie przeterminowane 
Oprocentowanie 

zmienne 

1. Do umów zawartych do dnia 31.12.2015r. czterokrotność stopy lombardowej 
NBP  


