
TABELA 
 

 OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH  
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  

W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM 
 

Obowiązuje od 16 grudnia 2021 r. 
 
 

/ oprocentowanie wystawione w wartościach nominalnych w stosunku rocznym / 
 
 
 
 

CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 
 

KREDYTY DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH w PLN 

Tab. 4 KREDYTY w RACHUNKU BIEŻĄCYM  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Zmienne 

1. wykorzystane środki redyskonto + marża bankowa 6% 

2. niewykorzystane środki postawione do dyspozycji klienta 0,00% 

Tab. 5 KREDYTY OBROTOWE NIEODNAWIALNE 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

stałe zmienne 

1. 
Kredyt obrotowy rolniczy: 
 do 12 miesięcy 
 powyżej 12 miesięcy i do 36 miesięcy 

 
 9,50%    

 10,70%  

 
- 
- 

2. 

Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji 
rolnej 
 przy prowizji za udzielenie kredytu 2% 
 przy prowizji za udzielenie kredytu 4% 

 
- 
- 

 
8,90%    
5,50%    

3. Kredyt obrotowy na zakup inwentarza żywego - 8,30%    

4. Kredyt obrotowy na pokrycie podatku VAT - 7,00%   

Tab. 6 KREDYTY OBROTOWE ODNAWIALNE 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

zmienne 

1. 
Kredyt obrotowy BIZNES: 
 wykorzystane środki 
 niewykorzystane środki postawione do dyspozycji klienta 

 
WIBOR 1M + marża bankowa 5% 

0,00% 



Tab. 7 KREDYTY INWESTYCYJNE UNIA BIZNES  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Zmienne 

1. 
Przeznaczone na budowę, przebudowę, rozbudowę budynków  
w gospodarstwie rolnym (cel przeważający) 

WIBOR 3M + marża bankowa 3,5% 

2. 
Przeznaczone na pozostałe cele inwestycyjne wyżej nie 
wymienione 

WIBOR 3M + marża bankowa 
4,00%  

Tab. 8 KREDYTY INWESTYCYJNE  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Zmienne 

1. Przeznaczone na zakup nieruchomości rolnych WIBOR 3M + marża bankowa 4,0% 

2. 
Przeznaczone na budowę, przebudowę, rozbudowę budynków 
przeznaczonych pod działalność rolniczą 

WIBOR 3M + marża bankowa 4,4%  

3. 
Przeznaczone na finansowanie instalacji fotowoltaicznych 
(moc do 150 kWp), kolektorów słonecznych (moc do 300 
kWt), pomp ciepła (moc do 300 kWt) 1) 

WIBOR 3M + marża bankowa 3,6% 

4. 
Przeznaczone na zakup nowych pojazdów, maszyn i urządzeń 
przeznaczonych do prowadzenia działalności rolniczej 

WIBOR 3M + marża bankowa 4,4%  

5. 

Przeznaczone na zakup używanych pojazdów, maszyn i 
urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności 
rolniczej oraz na pozostałe cele inwestycyjne wyżej nie 
wymienione 

WIBOR 3M + marża bankowa 5,0%  

1) Zabezpieczenie spłaty kredytu: 
 obligatoryjne ubezpieczenie montowanych instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach oferty dostępnej w Banku lub poza 

Bankiem do końca okresu kredytowania; 
 obligatoryjne posiadanie w Banku rachunku bankowego z kartą płatniczą bankowością internetową oraz deklarowanymi stałymi 

wpływami w wysokości nie mniejszej niż 2-krotność przewidywanej raty kredytu (z rygorem podwyższenia marzy bankowej o 1 
p.p. w przypadku braku tych stałych wpływów); 

 weksel własny in blanco Kredytobiorców; 
 pozostałe zabezpieczenia indywidualne w zależności od zdolności kredytowej Klienta zgodnie z obowiązującą Instrukcją prawnych 

zabezpieczeń kredytu 

 

Tab. 9 KREDYTY HIPOTECZNE  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Zmienne 

1. 

Kredyty hipoteczne  
 dla Klientów posiadających w Banku rachunek bieżący z 

kartą płatniczą i bankowością internetową oraz ze stałymi 
wpływami 1) 

 dla pozostałych Klientów 

 
 

WIBOR 3M + marża bankowa 4,7% 
 

WIBOR 3M + marża bankowa 5,0% 

1) comiesięczne wpływy wynikające z prowadzonej działalności rolniczej (pierwszy wpływ co najmniej w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku lub w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie kredytu) 

Tab. 10 KREDYTY PREFERENCYJNE z DOPŁATĄ AR i MR  

Lp. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Zmienne 

Ogólne Kredytobiorca 

1. Linie RR, Z, PR 
WIBOR 3M 1) + marża 

bankowa 2,5% 

0,67*(WIBOR 3M + 2,5%) nie 
mniej niż 3% lub w wysokości 

oprocentowania ogółem, gdy jest 
ono niższe od 3% 



2. Linia K01 i K02 
WIBOR 3M 1) + marża 

bankowa 3,5% 

0,5% jeżeli w dniu wystąpienia 
szkód co najmniej 50% 

powierzchni upraw rolnych, z 
wyłączeniem łąk i pastwisk lub co 

najmniej 50% liczby zwierząt 
gospodarskich w gospodarstwie 
rolnym lub dziale specjalnym 

produkcji rolnej było 
ubezpieczonych co najmniej od 

jednego z ryzyk, lub 
(WIBOR 3M+ 3,5%)-[(WIBOR 

3M+3,5% - 0,5%)/2] – w 
przypadku braku w/w 

ubezpieczenia w dniu wystąpienia 
szkody 

3. Linia MRcsk WIBOR 3M + marża bankowa 4% 
1) Obowiązująca stawka WIBOR 3M dla kredytów preferencyjnych udzielanych od 2015 r. ogłaszana jest w ostatnim dniu roboczym drugiego 

miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał 

Tab. 11 KREDYTY KONSOLIDACYJNE  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Zmienne 

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

Tab. 12 ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE  

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 INSTYTUCJONALNI 

ROLNICY INDYWIDUALNI 

KREDYTY 

Tab. 1 KREDYTY OBROTOWE  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Stałe 

1. Kredyty obrotowe rolnicze udzielone do dnia 15-12-2021r. 7,20% 

2. 
Kredyty obrotowe rolnicze udzielone od dnia 16-12-2021r. do 
20-03-2022r. 

 powyżej 12 miesięcy i do 36 miesięcy 

 
 

9,50% 

3. 
Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji 
rolnej udzielany od dnia 01-03-2021r. do dnia 31-05-2021r. 

 4,50% 



Tab. 2 KREDYTY POMOSTOWE  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Zmienne 

1. Kredyty udzielone od dnia 12.05.2010r. do dnia 17.02.2015r. 9,00%     

2. Kredyty udzielone od dnia 18.02.2015r. do dnia 26.03.2017r. WIBOR 3M + marża bankowa 4,5% 

3. Kredyty udzielone od dnia 27.03.2017r. do dnia 19.02.2018r. WIBOR 3M + marża bankowa 4,0% 

4. 

Kredyty udzielone od dnia 20.02.2018r. do dnia 09.04.2020r. 
 przeznaczone na budowę, przebudowę, rozbudowę 

budynków w gospodarstwie rolnym (cel przeważający) 
 przeznaczone na pozostałe cele inwestycyjne wyżej nie 

wymienione 

 
WIBOR 3M + marża bankowa 3,0% 

 
WIBOR 3M + marża bankowa 3,4% 

Tab. 3 KREDYTY INWESTYCYJNE  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Zmienne 

1. 

Przeznaczone na zakup nieruchomości rolnych: 
 udzielone do dnia 19.11.2014r. 
 udzielone od dnia 20.11.2014r. do dnia 26.03.2017r. 
 udzielone od dnia 27.03.2017r. do dnia 09.04.2020r. 

 
WIBOR 3M + marża bankowa 3% 
WIBOR 3M + marża bankowa 4% 

WIBOR 3M + marża bankowa 3,7% 

2. 
Przeznaczone na pozostałe cele inwestycyjne w gospodarstwie 
rolnym udzielone do 19.11.2014r. 

9,20 %   

3. 

Przeznaczone na zakup nowych pojazdów, maszyn i urządzeń 
rolniczych: 
 udzielone do dnia 26.03.2017r. 
 udzielone od dnia 27.03.2017r. do dnia 19.02.2018r. 
 udzielone od dnia 20.02.2018r. do dnia 09.04.2020r. 

 
 

8,70%    
WIBOR 3M + marża bankowa 4,8% 
WIBOR 3M + marża bankowa 4,0% 

4. 

Przeznaczone na zakup używanych pojazdów, maszyn i 
urządzeń rolniczych oraz na pozostałe cele inwestycyjne wyżej 
nie wymienione: 
 udzielone od dnia 20.02.2018r. do dnia 09.04.2020r. 

 
 
 

WIBOR 3M + marża bankowa 4,7% 

5.  

Przeznaczone na finansowanie instalacji fotowoltaicznych 
(moc do 150 kWp), kolektorów słonecznych (moc do 300 
kWt), pomp ciepła (moc do 300 kWt) – udzielone do dnia 
15.12.2021r. 1) 

WIBOR 3M + marża bankowa 3,0% 

1) Zabezpieczenie spłaty kredytu : 
 obligatoryjne ubezpieczenie montowanych instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach oferty dostępnej w Banku lub poza 

Bankiem do końca okresu kredytowania; 
 obligatoryjne posiadanie w Banku rachunku bankowego z kartą płatniczą bankowością internetową oraz deklarowanymi stałymi 

wpływami w wysokości nie mniejszej niż 2-krotność przewidywanej raty kredytu (z rygorem podwyższenia marzy bankowej o 1 
p.p. w przypadku braku tych stałych wpływów); 

 weksel własny in blanco Kredytobiorców; 
 pozostałe zabezpieczenia indywidualne w zależności od zdolności kredytowej Klienta zgodnie z obowiązującą Instrukcją prawnych 

zabezpieczeń kredytu 

Tab. 4 KREDYTY HIPOTECZNE  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

Zmienne 

1. Kredyt hipoteczny udzielony do dnia 19.11.2014r. 9,20%    

2. 

Kredyt hipoteczny udzielony od dnia 20.11.2014r. do dnia 
26.03.2017r. 
 dla kredytów udzielanych do kwoty 150 000,00 zł  
 dla kredytów udzielanych powyżej kwoty 150 000,00 zł 

 
 

9,00%    
8,50%    



3.  

Kredyt hipoteczny udzielony od dnia 27.03.2017r. do dnia 
09.04.2020r. 
 dla kredytów udzielanych do kwoty 250 000,00 zł  
 dla kredytów udzielanych powyżej kwoty 250 000,00 zł 

 
 

WIBOR 3M + marża bankowa 5% 
WIBOR 3M + marża bankowa 4,7% 

4. 

Kredyt hipoteczny udzielony od dnia 10.04.2020r. do dnia 
31.05.2020r. 
 dla kredytów udzielanych do kwoty 500 000,00 zł  
 dla kredytów udzielanych powyżej kwoty 500 000,00 zł 

 
 

WIBOR 3M+ marża bankowa 5% 
WIBOR 3M+ marża bankowa 4,7% 

Tab. 5 KREDYTY PREFERENCYJNE z DOPŁATĄ AR i MR  

Lp. Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

Zmienne 

Ogólne Kredytobiorca 

1. Udzielone od dnia 01.01.2003r. do dnia 30.04.2007r. 

1.1 Linie: KZ, MR 
1,5 stopy redyskonta 

weksli 

0,25 redyskonta weksli min. 
1,20% 

1.2 Linia NT 
0,25 ogólnego oprocentowania 

min. 1% 
2. Udzielone od dnia 01.05.2007r. do dnia 07.07.2008r. 

2.1 Linie: nKZ, nMR, nNT 
1,5 stopy redyskonta 

weksli 
0,25 ogólnego oprocentowania 

3. Udzielone od dnia 08.07.2008r. do dnia 18.11.2010r. 

3.1 Linie: nKZ, nMR 
1,5 stopy redyskonta 

weksli 
0,25 ogólnego oprocentowania 

min. 2% 
4. Udzielone od dnia 19.11.2010r. do dnia 17.09.2012r. 

4.1 Linia nIP 
1,6 stopy redyskonta 

weksli 

0,5 ogólnego oprocentowania 

4.2 Linie: nKZ, nMR, nNT  
0,25 ogólnego oprocentowania 

min. 2% 

5. 
Udzielone od dnia 18.09.2012r. do 
dnia 31.12.2014r. 

1,5 stopy redyskonta 
weksli 

0,4 ogólnego oprocentowania nie 
mniej niż 3% lub wysokość 
oprocentowania gdy jest ono 

niższe od 3% 

6. 
Kredyty z linii K01 i K02 udzielane 
do 05.09.2018r. 

WIBOR 3M 1) + marża 
bankowa 2,5% 

0,5*(WIBOR 3M + 2,5%), nie mniej 
niż 1,5% - pod warunkiem 

ubezpieczenia w dniu wystąpienia 
szkód co najmniej 50% powierzchni 
upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i 
pastwisk lub co najmniej 50% liczby 

zwierząt gospodarskich w 
gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej, lub 
0,75*(WIBOR 3M + 2,5%) – w 

przypadku braku w/w ubezpieczenia 
w dniu wystąpienia szkody 

Tab. 6 ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE  

Lp. Zadłużenie przeterminowane 
Oprocentowanie 

Zmienne 

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


