
W związku ze zmianą stopy redyskonta weksli NBP ustala się z dniem 18 marca 2020 r. następujące 
oprocentowanie dla kredytów; 
 
a) aktualnie dostępnych w ofercie Banku; 

 
 

Lp. 
 

Rodzaj Kredytu 
 

Oprocentowanie 
 

Uwagi 
1. Kredyty dla rolnictwa(*)    
 Kredyty preferencyjne udzielane od 25.03.2015 r. WIBOR 3M + marża 2,50%  

 Kredyty dla rolników w  rachunku bieżącym 6,55-9,00% (**) 
 Kredyt Dobry Plon II  udzielany od 02.01.2013r. WIBOR 3M + marża (3,00 - 4,50)%  
 Kredyty na zakup środków do produkcji rolnej 

Udzielane od 11 maja 2009r. 
1,0 redyskonta weksli NBP + 3,50% 

nie mniej niż 7,50% 
 

 Kredyt preferencyjny CSK (częściowa spłata kapitału) WIBOR 3M + marża 3,00%  
 Kredyt Dopłatowy 0,00%  
 Przyjazny Kredyt dla Rolników   
 a) Posiadających rachunek bieżący w PBS Gostyń 9,00 %  
 b) Nie posiadających rachunek bieżący w PBS Gostyń 9,00%  
2. Kredyty na działalność gospodarczą (*)    
 Kredyty w rachunku bieżącym 6,40-9,00% (**) 
 Kredyty obrotowe w zasięgu ręki dla firm   
 a) do 1 roku  8,80 %  
 b) do 2 lat 8,90 %  
 c) do 3 lat 9,00 %  
 Kredyt na wsparcie lokalnego Biznesu  WIBOR 3M + marża 4,50%  
 Dogodny kredyt dla firm WIBOR 3M + marża (3,20 - 4,50)%  
 EKO-Inwestycja WIBOR 3M + marża 3,00%  
 Kredyt samochodowy  1,0 redyskonta weksli NBP + 2,90%  
3. Kredyty obrotowe dla działalności rolniczej i poza rolniczej 

(*)  
  

 Kredyty obrotowe do 1 roku 7,00 – 9,00 %  
 Kredyty obrotowe od 1-2 lat 7,00 – 9,00 %  
 Kredyty obrotowe od 2-3 lat 7,00 – 9,00 %  
 Kredyty obrotowe od 3-5 lat 7,00 – 9,00 %  
 Kredyty obrotowe powyżej 5 lat 7,00 – 9,00 %  
4. Kredyty Unijne udzielane od 02.01.2009r.   
        -  bez udziału własnego                            0,7 redyskonta weksli NBP + 6,30%  
        - do20% udziału własnego                         0,7 redyskonta weksli NBP + 5,60%  
        - od 20,01 – 45 % udziału własnego          0,7 redyskonta weksli NBP + 5,25%  
        - powyżej 45 % udziału własnego    0,7 redyskonta weksli NBP + 5,00%  
5. Kredyty inwestycyjne dla działalności rolniczej i poza 

rolniczej udzielane od 01.04.2015  
  

        - do 10% udziału własnego                         WIBOR3M + marża 2,60%   
        - do 20% udziału własnego          WIBOR3M + marża 2,45%   
        - powyżej 20% udziału własnego    WIBOR3M + marża 2,30%   
6. Kredyty restrukturyzowane (ugoda) udzielane od 

11.12.2015r. 
 

WIBOR3M + marża 7,50%   
 
 

7. Pożyczki do 12 miesięcy(*) 7,00 – 8,15%  
8. Kredytowa Linia Hipoteczna(*) 6,35 – 9,00 % (**) 
9. Kredyt płatniczy(*) 8,00 – 9,00 %  
10. Kredyty w koncie osobistym (ROR) udzielane od 

03.01.2011r. 
0,5 redyskonta weksli NBP + 8,47% 

 
 

11. Kredyty konsumenckie udzielane od 02.01.2018r.   
 a)  z terminem spłaty do 12 m-cy WIBOR 3M + marża 4,50%  
 b)  z terminem spłaty do 24 m-cy WIBOR 3M + marża 5,50%  
 c)  z terminem spłaty od 2-5 lat WIBOR 3M + marża 6,50%  
 d)  powyżej 5 lat WIBOR 3M + marża 7,50%   
 Kredyt Spółdzielczy dla Każdego III-udzielane od  

20.03.2017r. 
WIBOR 3M + marża 5,15%  

 Kredyt dla Młodych WIBOR 3M + marża 4,20%  
 Kredyt Tęczowy na Każdą Pogodę   

a)  z terminem spłaty do 24 m-cy WIBOR 3M + marża 2,90%  
b)  z terminem spłaty powyżej 24 m-cy WIBOR 3M + marża 3,25%  

Kredyt 4x4 Oprocentowanie stałe 4,00%  
EKO-Kredyt WIBOR 3M + marża 3,00%  

12. Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie udzielane od 
02.01.2018r. 

WIBOR 3 M + marża 6,00  



13. Kredyt konsolidacyjny udzielane od 02.01.2018r. WIBOR 3 M + marża 7,00  
14. Pożyczki hipoteczne dla osób fiz. udzielane od 02.01.2018r. WIBOR 3M + marża 5,50%  
15. Kredyty mieszkaniowe dla osób fiz. i wspólnot 

mieszkaniowych udzielane od 18.03.2020r. 
 

WIBOR 3M + marża 2,45%  
 

16. Kredyt termomodernizacyjny   
 a. Kredyt na okres  do 36 miesięcy WIBOR 3M + marża 2,50%  
 b. Kredyt na okres od 37 – 60 miesięcy WIBOR 3M + marża 3,00%  
 c. Kredyt na okres powyżej 60 miesięcy WIBOR 3M + marża 3,50%  
17. Kredyty na budowę domów energooszczędnych z dopłatą 

NFOŚiGW 
 

WIBOR 3M + marża 3,10% 
 

18. Oprocentowanie kredytów przeterminowanych od 
kredytów udzielonych od 01.01.2016 r.  

dwukrotności wysokości odsetek 
ustawowych za opóźnienie 

 

 
(*) –   możliwość negocjacji oprocentowania kredytów według odrębnych zasad     
(**) –  oprocentowanie kredytów negocjowanych ulega zmianie (obniżeniu) w proporcji równej obniżce w danej grupie i w 
danym przedziale czasowym.  
  



W związku ze zmianą stopy redyskonta weksli NBP ustala się z dniem 18 marca 2020 r. następujące 
oprocentowanie dla kredytów; 
 

a) niedostępnych w ofercie Banku; 
 

 
Lp. 

 
Rodzaj Kredytu 

 
Oprocentowanie 

 
Uwagi 

1. Kredyty dla rolnictwa   
 Kredyty preferencyjne udzielane od 18 .09.2012r.do 25.03.2015 1,50 redyskonta weksli NBP  
 Kredyty preferencyjne udzielane od 19 .11.2010r.do 17.09.2012r. 1,60 redyskonta weksli NBP  
 Kredyty preferencyjne udzielone do 30.04.2007r. 1,50 redyskonta weksli NBP Od 

1.07.2009 
 Kredyty preferencyjne udzielone od 01.05.2007r do  18.11.2010r 1,50 redyskonta weksli NBP  
 Kredyt Dobry Plon udzielany do 31.12.2012r. WIBOR 3M + marża (2,60 - 3,50)%  
 Kredyty na zakup środków do produkcji rolnej 

Udzielane do 10  maja 2009r. 
 

1,0 redyskonta weksli NBP + 3,50% 
 

2. Kredyty pomostowe (SAPARD)  8,80%  
3. Kredyty Unijne udzielane do 10.06.2008r.   6,95 -7,85% (**) 
4. Kredyty Unijne udzielane od 11.06.2008 do 31.12.2008r.   
        -  bez udziału własnego                            0,7 redyskonta weksli NBP + 4,30%  
        - do20% udziału własnego                         0,7 redyskonta weksli NBP + 3,75%  
        - od 20,01 – 45 % udziału własnego          0,7 redyskonta weksli NBP + 3,35%  
        - powyżej 45 % udziału własnego    0,7 redyskonta weksli NBP + 3,10%  
5. Kredyty inwestycyjne dla działalności rolniczej i poza rolniczej 

udzielane od 24.05.2013r. do 31.12.2013r. 
  

        - do 10% udziału własnego                         1,0 redyskonta weksli NBP + 2,50%  
        - do 20% udziału własnego          1,0 redyskonta weksli NBP + 2,25%  
        - powyżej 20% udziału własnego    1,0 redyskonta weksli NBP + 2,00%  
6. Kredyty inwestycyjne dla działalności rolniczej i poza rolniczej 

udzielane od 01.01.2014r. do 31.03.2015 
  

        - do 10% udziału własnego                         WIBOR3M + 2,60% nie mniej niż 
4,75% 

 

        - do 20% udziału własnego          WIBOR3M + 2,35% nie mniej niż 
4,75% 

 

        - powyżej 20% udziału własnego    WIBOR3M + 2,10% nie mniej niż 
4,75% 

 

7. Kredyty na budowę płyt obornikowych i zbiorników  udzielane 
do 10.06.2008r. 

 
6,95 -7,65% 

(**) 

8. Kredytu na zakup nieruchomości dla celów działalności 
rolniczej i poza rolniczej, udzielane do 26.10.2014r. 

 
6,70 - 7,65% 

(**) 

9. Kredyty na budownictwo gospodarcze udzielane do 
26.10.2014r. 

 
6,80 - 7,65% 

(**) 

10. Kredyty zrestrukturyzowane (ugoda) udzielane do 26.10.2014r. 1,50 stopy redyskonta weksli NBP  
11. Kredyty zrestrukturyzowane (ugoda) udzielane od 27.10.2014r. 

do 10.12.2015r. 
 

3,50 stopy redyskonta weksli NBP 
 
 

12. Kredyt żniwny 0,8 redyskonta weksli NBP + 6,00%  
13. Kredyty na zakup nowych i używanych maszyn i urządzeń 

udzielane od 04.03.2010r. Uchwała 32/III/2010 udzielane do 
26.10.2014r. 

  

 - do 150 000,00 zł  5,70 – 9,00 % (**) 
 - od 150 001,00 zł 4,85 -9,00 % (**) 

14. Kredyty na zakup nowych i używanych maszyn i urządzeń 
udzielane od 11.07.2005r. do 24.01.2011r. 

  

 - nowe 6,50 – 9,00 % (**) 
 - używane 6,30 – 9,00 % (**) 
15. Kredyty na zakup nowych i używanych maszyn i urządzeń 

udzielane od 05.09.2002r. do 08.07.2005 r.  
  

 - nowe 7,75 -9,00 % (**) 
 - używane 8,35 – 9,00 % (**) 

16. Pozostałe kredyty inwestycyjne dla działalności rolniczej i 
pozarolniczej (*) udzielane do 30.09.2017r. 

  

  z terminem spłaty do 2 lat 1,0 redyskonta weksli NBP+(1,2% - 
2,5%) 

 

  z terminem spłaty od 2 do 5 lat 1,0 redyskonta weksli NBP+(1,5% - 
3,5%) 

 

  powyżej 5 lat 1,0 redyskonta weksli NBP+(1,9% - 
4,5%) 

 



17. Kredyty konsumenckie udzielane od 18.09.2002r.  do 
31.12.2010r. 

  

 Kredyty w koncie osobistym (ROR) 0,5 redyskonta weksli NBP + 8,47%  
 

 

 Kredyt „dla Ciebie” udzielane do 31.12.2008r.   
               a) dla posiadaczy konta osobistego lub bieżącego 0,8 redyskonta weksli NBP + 3,55%  
                   b) dla  pozostałych 0,8 redyskonta weksli NBP + 4,55%  
 Kredyt dla emerytów i rencistów udzielane do 31.12.2008r.   
               a) dla posiadaczy konta osobistego lub bieżącego 0,8 redyskonta weksli NBP + 3,35%  
                   b) dla  pozostałych 0,8 redyskonta weksli NBP + 4,35%  
 Kredyty konsumenckie   
 a) z terminem spłaty do 24 m-cy 0,5 redyskonta weksli NBP + 8,20%  
 b) z terminem spłaty od 2-5 lat 0,5 redyskonta weksli NBP + 8,40%  
 c) powyżej 5 lat 0,5 redyskonta weksli NBP + 8,60%  
 Kredyt „dla Ciebie i Twojej rodziny” udzielane od 02.01.2009r   
               a) dla posiadaczy konta osobistego lub bieżącego 0,8 redyskonto weksli NBP + 5,05%  
                   b) dla  pozostałych 0,8 redyskonto weksli NBP + 5,55%  
 Kredyt „dla Seniorów” udzielane od 02.01.2009r.   
               a) dla posiadaczy konta osobistego lub bieżącego 0,8 redyskonto weksli NBP + 4,85%  
                   b) dla  pozostałych 0,8 redyskonto weksli NBP + 5,35%  
 Kredyt „dla Ciebie i Twojej rodziny II” udzielane od 03.01.2011r.   
 a) dla posiadaczy konta osobistego lub bieżącego 0,8 redyskonto weksli NBP + 6,05%  
     b) dla  pozostałych 0,8 redyskonto weksli NBP + 6,95%  
 Kredyt „dla Seniorów II” udzielane od 03.01.2011r.   
       a) dla posiadaczy konta osobistego lub bieżącego 0,8 redyskonto weksli NBP + 5,85%  
         b) dla  pozostałych 0,8 redyskonto weksli NBP + 6,75%  
 Kredyty na zakup kolektorów słonecznych 1,0 redyskonta weksli NBP + 6,00%  
 Kredyt Budżecik WIBOR 3M + marża 4,65%  
 Kredyt Jubileuszowy z prezentem na rodzinne grillowanie 

udzielany od 01.04.2015r. do 21.07.2017r. 
 

WIBOR 3M + marża 4,80% 
 

 Kredyty na czas ( z upominkiem) - udzielanych  do 36  m-cy  1,0 redyskonta weksli NBP + 7,25%  
 Kredyt  świąteczny  7,50 % Stałe  
 Kredyt Spółdzielczy dla Każdego 0,8 redyskonto weksli NBP + 7,70%  
 Kredyt Spółdzielczy dla Każdego II udzielane od 14.11.2014 do 

19.03.2017r. 
WIBOR 3M + marża 6,50%  

18. Kredyty konsumenckie;   
 Kredyt okolicznościowy ZIMA z PBS do 15.03.2011r. 1,0 redyskonta weksli NBP + 4,20%  
 Kredyt gotówkowy Wyczaruj cudowne Święta do 31.01.2012r 0,8 redyskonta weksli NBP + 5,65%  
 Kredyt Świąteczno – zimowy do 31.03.2013r.  0,8 redyskonta weksli NBP + 6,30%  
 Spełni marzenia z kredytem 0% do 30.09.2014r. 0,00%   
19. Kredyty gotówkowe niekonsumenckie   
 a) z terminem spłaty do 12 m-cy 1,0 redyskonta weksli NBP + 2,90%  
 b)  z terminem spłaty do 24 m-cy 1,0 redyskonta weksli NBP + 3,20%  
 c) z terminem spłaty od 2-5 lat 1,0 redyskonta weksli NBP + 3,70%  
 d)  powyżej 5 lat 1,0 redyskonta weksli NBP + 4,20%  
20. Kredyty konsumenckie udzielane od 03.01.2011 do 30.09.2017r.   
 a)  z terminem spłaty do 12 m-cy 0,5 redyskonta weksli NBP + 8,00%  
 b)  z terminem spłaty do 24 m-cy 0,5 redyskonta weksli NBP + 8,20%  
 c)  z terminem spłaty od 2-5 lat 0,5 redyskonta weksli NBP + 8,40%  
 d)  powyżej 5 lat 0,5 redyskonta weksli NBP + 8,47% 

 
 

21. Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie udzielane do 
22.07.2017r. 

 
WIBOR 3 M + marża (4,50% – 6,00%) 

 

22. Kredyt konsolidacyjny udzielane do 22.07.2017 WIBOR 3 M + marża (6,80% – 8,00%)  
23. Pożyczki hipoteczne dla os fiz. Udzielane do 23.10.2008r. 6,55 – 7,55% (**) 
24. Pożyczki hipoteczne dla osób fiz. udzielane od 24.10.2008r. do 

28.01.2009r. 
 

WIBOR 3M + marża 2,00% 
 

25. Pożyczki hipoteczne dla osób fiz. udzielane od 28.01.2009r. do 
22.07.2017r.  

 
WIBOR 3M + marża 3,00% 

 

26. Kredyty mieszkaniowe udzielane do 23.10.2008r.   
 a. Kredyty mieszkaniowe od 18.10.2002r. 5,25%  
 b. Kredyty mieszkaniowe do 17.10.2002r. 5,25%  
 c. Zakup mieszkań lub domu na rynku wtórnym do 

17.10.2002r. 
5,25%  

 d. Kredyty mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych 5,25%  
27. Kredyty mieszkaniowe dla osób fiz. i wspólnot mieszkaniowych 

od 24.10.2008r. do 28.01.2009r. 
 

WIBOR 3M + marża 1,50% 
 



28. Kredyty mieszkaniowe dla osób fiz. i wspólnot mieszkaniowych 
od 06.10.2011r. do 31.12.2011r. 

 
WIBOR 3M + marża 1,70% 

 

29. Kredyty mieszkaniowe od 12.04.2012r. do 31.12.2012r.   
        a) dla posiadaczy konta osobistego lub bieżącego WIBOR 3M + marża 1,50%  
          b) dla  pozostałych WIBOR 3M + marża 2,00%  
30. Kredyty mieszkaniowe dla osób fiz. i wspólnot mieszkaniowych 

od  28.01.2009r. do13.08.2014r. 
 

WIBOR 3M + marża 2,50% 
 

31. Kredyty mieszkaniowe dla osób fiz. i wspólnot mieszkaniowych 
od  13.08.2014r do 22.07.2017r. 

 
WIBOR 3M + marża 2,20% 

 

32. Kredyty mieszkaniowe „Mieszkania dla Młodych” WIBOR 3M + marża 2,20%  
33. Kredyty mieszkaniowe dla osób fiz. i wspólnot mieszkaniowych 

udzielane od 02.01.2018r. do17.03.2020 r. 
WIBOR 3M + marża 3,10%  

34. Kredyty przeterminowane 
(w zależności od zapisu w zawartej umowie kredytowej) 

 
2,00 i 4,00 stopy redyskonta weksli 

NBP 

 

35. Oprocentowanie kredytów przeterminowanych od kredytów 
udzielonych od 03.03.2003r.  
(w zależności od zapisu w zawartej umowie kredytowej) 

 
4,0 stopy redyskonta  weksli NBP 

 

36. Oprocentowanie kredytów przeterminowanych dla nowych 
produktów udzielanych od 3 .11.2014 r. 
(w zależności od zapisu w zawartej umowie kredytowej) 

 
3,90 stopy lombardowej NBP 

 

 (**) –  oprocentowanie kredytów negocjowanych ulega zmianie (obniżeniu) w proporcji równej obniżce w danej grupie i w 
danym przedziale czasowym.  
  


