
Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym 
 

►KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 
TAB. 1 Kredyty obrotowe 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie (%)* 

zmienne 

1. Kredyt w rachunku bieżącym – odnawialny według procedury zamówienia  

2. Kredyt w rachunku kredytowym   według procedury zamówienia 

 

 

 

►KREDYTY DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ 
 

TAB. 1 Kredyty w rachunku bieżącym 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie (%)* 

Zmienne 

1. Wykorzystane środki kredytów udzielonych do dnia 26.03.2017r. 

1.1. - kredyty udzielone do kwoty 200 000,00 zł WIBOR 1M + marża bankowa  

1.2. - kredyty udzielone powyżej kwoty 200.000,00 zł WIBOR 1M + marża bankowa  

2. Wykorzystane środki kredytów udzielonych od dnia 27.03.2017r. 

2.1. - kredyty udzielone do kwoty 200 000,00 zł WIBOR 1M + marża bankowa  

2.2. - kredyty udzielone powyżej kwoty 200.000,00 zł WIBOR 1M + marża bankowa  

3. Niewykorzystane środki postawione do dyspozycji klienta 0,00 

 

 
 

TAB. 2 Kredyty w rachunku kredytowym 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie (%)* 

zmienne 

1. Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą 

1.1. Udzielone do dnia 19.11.2014r. 9,50 

1.2. Udzielone od dnia 20.11.2014r. do dnia 26.03.2017r.  

1.2.1. - przy prowizji za udzielenie kredytu 2% 8,00 

1.2.2. - przy prowizji za udzielenie kredytu 5% 4,00 

1.3 Udzielone od dnia 27.03.2017r.  

1.3.1 - przy prowizji za udzielenie kredytu 2% 7,50 

1.3.2 - przy prowizji za udzielenie kredytu 4% 4,00 

2. Kredyt na pokrycie podatku VAT 6,50  

 
 

TAB. 3 Kredyty pomostowe 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie (%)* 

zmienne 

1. Kredyty pomostowe 

1.1. - udzielone do dnia 17.02.2015r. 7,50 

1.2. - udzielone od dnia 18.02.2015r. do dnia 26.03.2017r. WIBOR 3M + marża bankowa  

1.3. - udzielone od dnia 27.03.2017r. WIBOR 3M + marża bankowa  

 

 

TAB. 4 Kredyty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie (%)* 

zmienne 

1. Przeznaczone na zakup nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą 

1.1. - udzielone do dnia 19.11.2014r. WIBOR 3M  + marża bankowa  

1.2. - udzielone od dnia 20.11.2014r. do dnia 26.03.2017r. WIBOR 3M  + marża bankowa  



1.3. - udzielone od dnia 27.03.2017r. WIBOR 3M + marża bankowa  

2. Przeznaczone na pozostałe cele inwestycyjne udzielone do 19.11.2014r. 8,70 

3. Udzielone od 20.11.2014r. do dnia 26.03.2017r. 

3.1. 
- przeznaczone na budowę, przebudowę, rozbudowę budynków przeznaczonych 

pod działalność gospodarczą 
WIBOR 3M + marża bankowa  

3.2. 

- przeznaczone na zakup pojazdów, maszyn i urządzeń przeznaczonych do 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozostałe cele inwestycyjne wyżej nie 

wymienione 

WIBOR 3M + marża bankowa  

4. Udzielone od dnia 27.03.2017r. 

4.1. 
- przeznaczone na budowę, przebudowę, rozbudowę budynków przeznaczonych 

pod działalność gospodarczą 
WIBOR 3M + marża bankowa  

4.2. 
- przeznaczone na zakup pojazdów, maszyn i urządzeń przeznaczonych do 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozostałe cele inwestycyjne wyżej nie 

wymienione 

WIBOR 3M + marża bankowa  

 

 

TAB. 5 Kredyty hipoteczne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie (%)* 

zmienne 

1. Kredyty udzielone do dnia 19.11.2014r. 

1.1 - dla kredytów udzielanych do kwoty 100.000,00 zł WIBOR 3M + marża bankowa  

1.2 - dla kredytów udzielonych powyżej 100.000,00 zł WIBOR 3M + marża bankowa  

2. Kredyty udzielone od dnia 20.11.2014r.  

2.1 - dla kredytów udzielanych do kwoty 300.000,00 zł WIBOR 3M + marża bankowa  

2.2 - dla kredytów udzielanych powyżej 300.000,00 zł WIBOR 3M + marża bankowa  

 

 

TAB. 6 Kredyty obrotowe odnawialne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie (%)* 

Zmienne 

1. Kredyt obrotowy BIZNES WIBOR 1M + marża bankowa  

2. Niewykorzystane środki pozostawione do dyspozycji Klienta  0,00 

 
 

 

TAB. 7 Kredyty konsolidacyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie (%)* 

Zmienne 

1. Kredyt konsolidacyjny WIBOR 3M + marża bankowa 1) 

1) Klientowi, który posiada w Banku ror POL-Konto lub rachunek bieżący ze stałymi wpływami oraz skonsoliduje co najmniej 1 kredyt z innego banku - 

obniża się marżę bankową o 1%. PROMOCJA trwa do dnia 30.06.2017r. 

 

 

TAB. 8 Faktoring 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie (%)* 

zmienne 

1. Factoring WIBOR 1M + marża bankowa  

 

 

TAB. 9 Zadłużenie przeterminowane  

Lp. Zadłużenie przeterminowane 
Oprocentowanie (%)* 

zmienne 

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

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

 
* oprocentowanie wystawione w wartościach nominalnych, w stosunku rocznym 

 

 

Tabela oprocentowania obowiązuje od dnia 27 marca 2017 r. 
 

 

 


