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Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Nr 2/24/2013/ZA  z dnia 29 kwietnia 2013r.                           

(z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

 

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW 

UDZIELANYCH PRZEZ NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY  
DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH  

OD DNIA 30.06.2022 r.  
 

KREDYTY OBROTOWE  

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie  zmienne w skali roku 

1. Kredyt w rachunku bieżącym4 stopa podstawowa 6% + marża od 2 p.p 

lub WIBOR 1M + marża od 2 p.p. 

2. Kredyt obrotowy4 stopa podstawowa  6% + marża od 2 p.p 

lub WIBOR 1M (3M) + marża od 2 p.p. 

3. Kredyt rewolwingowy4 stopa podstawowa  6% + marża od 2 p.p 

lub WIBOR 1M (3M) + marża od 2 pp. 

4. Kredyt płatniczy4 stopa podstawowa  6% + marża od 2 p.p 

lub WIBOR 1M + marża od 2 p.p 

5. Kredyt „Szybka gotówka dla Firm”4 stopa podstawowa  6% + marża od 2,7 p.p. 

lub WIBOR 1M + marża od 4,5 p.p. 

6. Kredyt „Szybka Linia Kredytowa”4 stopa podstawowa  6% + marża od 2,7p.p. 

lub WIBOR 1M + marża od 4,5 p.p. 

7. Kredyt obrotowy AGRO SKUP4 stopa podstawowa  6% + marża od 2 p.p. 

lub WIBOR 1M(3M) + marża od 2 p.p. 

8. Kredyt obrotowy deweloperski4 stopa podstawowa 6% + marża od 2 p.p. 

lub WIBOR 1M(3M) + marża od 2 p.p. 

9. Ratalna spłata zadłużenia WIBOR 3M + marża od 4,5 p.p. 

Oprocentowanie stałe w skali roku 

10. Kredyt obrotowy AGRO  11,50%   

 

KREDYTY INWESTYCYJNE 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie w skali roku 

1. Kredyt inwestycyjny4 stopa podstawowa  6% + marża od 2 p.p 

lub WIBOR 3M + marża od 2 pp. 

2. Kredytowa Linia Hipoteczna „Mój Biznes” 4 stopa podstawowa  6% + marża od 2,5 p.p. 

lub WIBOR 3M + marża od 2 p.p. 

3. Kredyt „Szybka Inwestycja” 4 stopa podstawowa  6%  + marża od 2,5 p.p. 

lub WIBOR 3M (1M) + marża od 2 p.p. 

4. Kredyt pomostowy Unia Biznes WIBOR 1M + marża od 2 p.p. 

5. Kredyt Technologiczny WIBOR 3M + marża od 2,5 p.p. 

6. Kredyt inwestycyjny Wspólny Remont WIBOR 3M + marża od 2,5 p.p. 

7. Kredyt inwestycyjny Wspólny Remont z premią BGK WIBOR 3M + marża od 2 p.p. 

8. Kredyt inwestycyjny „Szybka inwestycja AGRO” 4 stopa podstawowa 6% + marża od 2,5 p.p. 

lub WIBOR 3M (1M) + marża od 2 p.p. 

 

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ  ARiMR 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie w skali roku 

1. Kredyty preferencyjne inwestycyjne:  

      1.1 Linia nIP 0,5 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 2%) 

      1.2 Linia: nKZ, nMR 0,25 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 2%) 

2. Kredyty preferencyjne klęskowe z linii nKL-01, nKL-02 0,25 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 2%)1 
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KREDYTY POZOSTAŁE 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie w skali roku 

1. Zadłużenie przeterminowane2 1) 4-krotność stopy lombardowej NBP 

2) 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie3 

(odsetki ustawowe za opóźnienie to suma stopy 

referencyjnej NBP i 5,5 p.p.) 

2. Kredyty zrestrukturyzowane 11,50%  

 

 

KARTY KREDYTOWE 

Lp. Rodzaj karty Rodzaj 
oprocentowania 

Oprocentowanie w skali roku 

1. Krata kredytowa Visa Business Credit, Visa Business Credit Gold, MasterCard Business Credit, World 

MasterCard Business 

1.1 Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe, 

przelewy z karty oraz spłaty zadłużenia w 

innym banku 

Zmienne 17,50% 

 

KREDYTY WYCOFANE Z OFERTY 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie w skali roku 
zgodnie z Umową jednak nie więcej niż: 

1.  Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych WIBOR 3M + marża od 3 p.p. 

2. Kredyt na dobry początek4 stopa podstawowa 6% + marża od 2,7 p.p. 

lub WIBOR 1M + marża od 4,5 p.p. 

3. Pożyczka  11,50%  

 

I. Oprocentowanie kredytów zawarte w niniejszej Tabeli oprocentowania obowiązuje do umów/kredytu zawieranych 

od 30.06.2022 r.  

II. Oprocentowanie kredytów/pożyczek czynnych na dzień 29.06.2022 r. pozostaje bez zmian, z zastrzeżeniem pkt. III.  

III. Wysokość oprocentowania kredytu nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych, które zgodnie  

z przepisami ustawy kodeks cywilny wynoszą w stosunku rocznym dwukrotność wysokości odsetek ustawowych 

(odsetki ustawowe to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych). Jeżeli 

wysokość oprocentowania kredytu obliczona zgodnie z postanowieniami umowy kredytu przekroczyłaby wysokość 

odsetek maksymalnych, oprocentowanie kredytu jest równe wysokości odsetek maksymalnych. 

IV. Przez stawkę WIBOR 1 M należy rozumieć stawkę WIBOR 1, obliczoną jako średnią arytmetyczną ze wszystkich 

notowań miesiąca kalendarzowego poprzedzającego 1-miesięczny okres jej obowiązywania. Stawka WIBOR 1M 

obowiązuje od pierwszego roboczego dnia każdego miesiąca. 

V. Przez stawkę WIBOR 3M należy rozumieć stawkę WIBOR 3M obliczoną jako średnią arytmetyczną ze wszystkich 

notowań ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego poprzedzającego 3-miesięczny okres jej 

obowiązywania. Stawka 3M obowiązuje od pierwszego roboczego dnia każdego kwartału kalendarzowego. 

VI. W przypadkach gdy w tabeli podana jest do wyboru stawka WIBOR 1M lub WIBOR 3M , należy przez to rozumieć, że 

stawkę WIBOR 1M stosuje się do kredytów udzielonych na okres do 1 roku, natomiast stawkę WIBOR 3M dla 

kredytów udzielonych na okres powyżej 1 roku. 

 

 
1 Oprocentowanie wyższe w przypadku braku ubezpieczenia majątku. 
2 Zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności 

wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 

punktów procentowych). Jeżeli  wysokość odsetek za opóźnienie obliczona zgodnie z postanowieniami umowy kredytu/pożyczki przekroczyłaby 

wysokość odsetek maksymalnych, to wysokość odsetek za opóźnienie jest równa wysokości odsetek maksymalnych. 
3 Stawka obowiązuje do umów: 

1) Kredytu technologicznego – zawartego od dnia 08 lutego 2016r; 

2) Kredytu inwestycyjnego Wspólny Remont oraz Wspólny Remont z premią BGK  - zawartego od dnia 08 lutego 2016 r; 

3) Pozostałych kredytów – zawartych od dnia 26 kwietnia 2016 r. z wyłączeniem umów o karty kredytowe.  
4 Stopa podstawowa dotyczy wyłącznie umów zawartych do dnia 29.06.2022 r.  


