
BANK SPÓŁDZIELCZY W RACIBORZU 
 

TABELA OPROCENTOWANIA  
PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RACIBORZU 

OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 05 STYCZNIA 2022R. 
 
„Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych w Banku Spółdzielczym w Raciborzu” stanowi komunikat w ramach 
którego informujemy klientów o aktualnych stawkach oprocentowania rachunków bankowych, ale także kredytów, 
debetów, limitów kredytowych, a ponadto  powiązanych z nimi stóp procentowych. 
 
I. Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych dla klientów indywidualnych – oprocentowanie zmienne. 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie 
w stosunku rocznym  

Kapitalizacja 

1.  Rachunki a’vista  0,00 % Roczna 

2.  Rachunki SKO 0,10% Roczna 

3.  Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe: 

 ROR 

 ROR Junior 

 ROR Student 

 ROR Senior 

 PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy  

 
0,00 % 
0,00 % 
0,00 % 
0,00 % 
0,00 % 

 
kwartalna 
kwartalna 
kwartalna 
kwartalna  
kwartalna 

4.  Konto oszczędnościowo – depozytowe (KOD) Do 999,99 – 0% 
Od  1.000 – 0,05% 
Od 50.000 – 0,15% 

Kwartalna 

5.  Rachunki PKZP i Rad Rodziców 0,00 % kwartalna 

 
II. Oprocentowanie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych *EFEKT* i *STANDARD* dla klientów 

indywidualnych – oprocentowanie zmienne. 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie 
w stosunku rocznym dla 
wkładów od 500,00 PLN 

Kapitalizacja 

1.  Lokata oszczędnościowa *EFEKT*   

 - 1 miesięczna 0,05 % Po okresie umownym 

 - 3 miesięczna 0,10 % Po okresie umownym 

 - 6 miesięczna 0,15 % Po okresie umownym 

 - 7 miesięczna  0,20 % Po okresie umownym 

 - 12 miesięczna 0,25 % Po okresie umownym 

 - 15 miesięczna 0,25 % Po okresie umownym 

 - 24 miesięczna 0,25 % Po okresie umownym 

 - 36 miesięczna 0,25 % Po okresie umownym 

2.  Ks. Mieszkaniowe 0,05% Po okresie umownym 

 
III. Oprocentowanie rachunków rozliczeniowych dla klientów instytucjonalnych – oprocentowanie zmienne. 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie 
w stosunku rocznym  

Kapitalizacja 

1.  Rachunki bieżące i pomocnicze 0,00 % kwartalna 

2.  KOD Biznes Do 999,99 – 0% 
Od 1.000 – 0,01% 

Od 50.000 – 0,01% 

kwartalna 

3.  Agrokonto 0,00 % kwartalna 

 
IV. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych *EFEKT*  i *STANDARD* dla klientów instytucjonalnych – 

oprocentowanie zmienne. 

Lp. Rodzaj rachunku Oprocentowanie 
w stosunku rocznym dla wkładów 

od 500,00 PLN 

Kapitalizacja 

1.  Lokaty terminowe *EFEKT*   

 - 1 miesięczne 0,01 % Po okresie umownym 
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 - 3 miesięczne 0,02 % Po okresie umownym 

 - 6 miesięczne 0,03 % Po okresie umownym 

 - 12 miesięczne 0,05 % Po okresie umownym 

 
V. Komunikat 
1. Wycofuje się z oferty Banku rachunki lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych na terminy: 

1) 15 miesięcy; 24 miesiące; 36 miesięcy; 
2. Wycofuje się z oferty Banku produkt: Naklejka zbliżeniowa Visa payWave. 
3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych i rachunki lokat terminowych podjęte przed terminem umownym są 

nieoprocentowane. 
4. Dla rachunków ROR Bank ustala: 

1) minimalną kwotę warunkującą otwarcie rachunku ROR w wysokości 100 zł, pobieraną w dniu otwarcia rachunku. 
2) minimalną kwotę, która winna pozostać na rachunku ROR po operacji w wysokości 10 zł  
3) maksymalną kwotę debetu w wysokości 500 zł, nie więcej niż 50% średniomiesięcznych wpływów. 

5. Dla rachunków płatnych na każde żądanie: 
1) Bank ustala minimalną kwotę wpłaty i wypłaty na/z książeczkę/i w wysokości  

50 zł. 
2) minimalna kwota, która winna pozostać na rachunku po operacji wynosi 50 zł. 
3) od 16.07.2021r. – produkt wycofany z oferty. 

6. Dla Konta Oszczędnościowo – Depozytowego KOD oraz rachunku lokacyjnego KOD-Biznes  Bank ustala: 
1) minimalną kwotę wpłaty na KOD w momencie otwarcia konta w wysokości 500 zł; 
2) minimalną kwotę, od której Bank nalicza oprocentowanie w wysokości 1.000 zł. 

7. Dla rachunków: 
1) terminowych lokat oszczędnościowych dla klientów indywidualnych Bank ustala minimalną kwotę wpłaty w 

wysokości: 

 1.000 zł  dla lokat zakładanych w siedzibie Banku; 

 1.000 zł dla lokat zakładanych za pośrednictwem bankowości internetowej; 

 5.000 zł dla lokat 7-miesięcznych; 
2) terminowych lokat dla klientów instytucjonalnych: 

 10.000 zł  dla lokat zakładanych w siedzibie Banku; 
8. Maksymalna miesięczna kwota wypłat z rachunku osoby małoletniej w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w 

granicach zaspokojenia uzasadnionych potrzeb małoletniego (granice zwykłego zarządu) nie może być większa niż 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku podawane za rok ubiegły 
i ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

9. Dla rachunków klientów instytucjonalnych Bank ustala minimalną kwotę warunkującą otwarcie rachunku bieżącego w 
wysokości 100 zł, pobieraną w dniu otwarcia rachunku. 

10. Dla klientów instytucjonalnych Bank prowadzi rachunki w następujących walutach wymienialnych: euro (EUR), dolar 
amerykański (USD), funt brytyjski (GBP), frank szwajcarski (CHF). 

11. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej zamiaru wypłaty gotówki w 
znaczącej kwocie. Zgłoszenie należy złożyć w Banku prowadzącym rachunek w terminie 2 dni roboczych przed dniem 
wypłaty. 

12. Wysokość wypłaty gotówkowej podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu ustalana jest w wysokości  
20.000 PLN; natomiast dla walut wymienialnych od 1.000 EUR lub jej równowartość w innej walucie. 

13. Karty płatnicze dla Klientów Indywidualnych: 

1) Karta Visa Classic Debetowa/Karta zbliżeniowa Visa PayWave 

 Maksymalny dzienny limit operacji gotówkowych – 5.000 zł; 

 Maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych (w tym transakcji internetowych) - 10.000 zł; 

 Maksymalny pełny dzienny limit operacji – 15.000 zł; 

2) Karta zbliżeniowa Visa payWave 

 Limit dzienny transakcji wykonanych zbliżeniowo, bez podania PIN - 100 zł.  

3) Karta Visa Classic Debetowa/Karta zbliżeniowa Visa PayWave dla osób małoletnich. Limit operacji gotówkowych 
i bezgotówkowych ustalany jest indywidualnie przez przedstawicieli ustawowych osoby małoletniej.  

4) MasterCard (debetowa) 

  Maksymalny dzienny limit operacji gotówkowych – 5.000 zł; 

  Maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych (w tym transakcji internetowych) – 10.000 zł; 

  Maksymalny pełny dzienny limit operacji – 15.000 zł; 
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5)  Karta zbliżeniowa MasterCard PayPass 

 Limit dzienny transakcji wykonanych zbliżeniowo, bez podania PIN – 100 zł.  

6) Karta Visa / Karta MaterCard w ramach usługi Cash Back - płacąc kartą Visa lub MasterCard za zakupy w kasie 
można wypłacić gotówkę 

 Maksymalna kwota wypłaty gotówki w ramach usługi Cash Back – 300 zł. 

7) Karta kredytowa Visa Credit 
Dla każdej karty Kredytobiorca/Użytkownik karty ustala dzienne limity transakcji gotówkowych, bezgotówkowych 
oraz internetowych, do wysokości których może dokonywać transakcji. 
W zależności od typu karty limity te wynoszą: Visa Credit od 1.000 do 10.000 zł.  

14. Karty płatnicze dla Klientów Instytucjonalnych – Visa Business Debetowa: 

 Maksymalny dzienny limit operacji gotówkowych – 20.000 zł; 

 Maksymalny dzienny limit operacji bezgotówkowych (w tym transakcji internetowych) –  
30.000 zł; 

 Maksymalny pełny dzienny limit operacji – 50.000 zł; 
15. Bank zastrzega sobie prawo zmiany stóp procentowych. O każdej zmianie Klienci zostaną poinformowani zgodnie z 

trybem określonym w regulaminie lub umowie. 
16. Środki pieniężne zgromadzone w naszym Banku objęte są ustawowym systemem gwarantowania zgodnie z Ustawą z 

dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,  systemie gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji. 

 
VI. Oprocentowanie rachunków kredytowych dla klientów indywidualnych: 
Dla kredytów związanych z kredytowaniem osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej (w rozumieniu przepisów 
Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie  konsumenckim ustala się: 
1. Oprocentowanie stałe: 
 

1) Kredyty gotówkowe dla ludności   – od 6,5 – 11,5% 

2) Kredyty gotówkowe celowe dla ludności  – od 5,0 – 11,5% 

3) Debet dopuszczalny  –  10,5% 

4) Kredyty mieszkaniowe    – od 4,0 – 11,5% 

5) Kredyty hipoteczne      – od 4,0 – 11,5% 

6) Kredyty konsolidacyjne    – od 4,0 – 11,5% 

 

2. Oprocentowanie zmienne oparte o stawkę referencyjną NBP tj. w wysokości 1-krotności stopy referencyjnej NBP 
powiększonej o stałą marżę, w następujący sposób:  

1) Kredyty gotówkowe dla ludności                 – stopa referencyjna +  marża od 6,5 % 

2) Kredyty gotówkowe celowe dla ludności – stopa referencyjna +  marża od 5,0% 

3) Kredyty w ROR: 

a) Odnawialne   – stopa referencyjna +  marża od 7,0 % 

b) Debet  dopuszczalny  -   dwukrotność odsetek ustawowych  – aktualnie 11,5% 

4) Kredyty mieszkaniowe    – stopa referencyjna +  marża od 3,5% 

5) Kredyty hipoteczne    – stopa referencyjna +  marża od 4,0% 

6) Kredyty na inwestycje proekologiczne   – stopa referencyjna +  marża od 4,0% 

7) Kredyty konsolidacyjne    – stopa referencyjna +  marża od 4,0% 

  

8) Kredyty mieszkaniowe udzielane od 15.04.2021 WIBOR 3M + marża od 2,5% 

9) Kredyty hipoteczne udzielane od 18.04.2020 WIBOR 3M + marża od 4,0% 

 

3. Karta kredytowa 

 
- 11,5% 

 
VII. Oprocentowania rachunków kredytowych dla klientów instytucjonalnych do 4.07.2021r.- zmienne: 

1) Rolnicze obrotowe i inwestycyjne   – od 4,0 % 

2) Kredyty na zakup środków do produkcji rolnej  – od 5,5 % 
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3) Działalność gospodarcza – obrotowe i inwestycyjne  – od 4,0 % 

4) Kredyty w rachunku bieżącym: 

 Odnawialne     – od 4,0 % 

5) Kredyty konsolidacyjne     – od 5,0 % 

6) Kredyty pomostowe      – od 5,0 % 

7) Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych   – od 4,0 %  

 
VIII. Oprocentowania rachunków kredytowych dla klientów instytucjonalnych od 05.07.2021r.- zmienne oparte o 

Wibor 3M: 

1) Rolnicze obrotowe i inwestycyjne                  – Wibor 3M + marża od 3,8 % 

2) Kredyty na zakup środków do produkcji rolnej  – Wibor 3M + marża od 5,3 % 

3) Działalność gospodarcza – obrotowe i inwestycyjne  – Wibor 3M + marża od 3,8 % 

4) Kredyty w rachunku bieżącym: 

 Odnawialne     – Wibor 3M + marża od 3,8 % 

5) Kredyty konsolidacyjne     – Wibor 3M + marża od 4,8 % 

6) Kredyty pomostowe      – Wibor 3M + marża od 4,8 % 

7) Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych   – Wibor 3M + marża od 3,8 %  

 
IX. Oprocentowanie stałe 

1) Kredyty obrotowe rolnicze na 1 ha                – 6,0 % 

 
X. Postanowienia końcowe 

1. Bank zastrzega prawo ustalenia innej wysokości oprocentowania dla w/w umów kredytowych w zależności od 
zdolności kredytowej, oceny ryzyka i rodzaju kredytu. 

2. Bank zastrzega prawo ustalenia innej wysokości marży w zależności od zdolności kredytowej, oceny ryzyka i rodzaju 
kredytu, z zachowaniem obowiązującej maksymalnej wysokości oprocentowania. 

3. W przypadku zmiany przez Radę Polityki Pieniężnej wysokości stopy referencyjnej NBP, Bank dokona stosownych 
zmian w oprocentowaniu. 

4. Informacja o nowej stawce stopy referencyjnej NBP zostanie podana w formie komunikatu na tablicach ogłoszeń w 
jednostkach Banku oraz na stronie www. 

5. Wysokość stopy lombardowej wynosi 2,75%.  
6. Wysokość stopy referencyjnej NBP wynosi 2,25%. 
7. Wysokość odsetek ustawowych – to suma stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. – obecnie 5,75%. 
8. Wysokość odsetek ustawowych  za opóźnienie – to suma stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. – obecnie 7,75%.   
9. Podstawowe maksymalne oprocentowanie – 11,5%. 
10. Przeterminowane maksymalne oprocentowanie – 15,5%. 

 
 

    Zarząd  
        Banku Spółdzielczego w Raciborzu 


