
Załącznik do Uchwały nr  116/2022 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciborzu 
 z dnia 08.09.2022r. 

 
BANK SPÓŁDZIELCZY W RACIBORZU 

 
TABELA OPROCENTOWANIA  

KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RACIBORZU 
OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 08 WRZEŚNIA 2022R. 

 
„Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Raciborzu” stanowi komunikat w ramach którego 
informujemy klientów o aktualnych stawkach oprocentowania kredytów, debetów, limitów kredytowych, a 
ponadto  powiązanych z nimi stóp procentowych. 
 
I. Oprocentowanie kredytów 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 8,5 % 

2) Kredyty gotówkowe celowe dla ludności  – od 8,0 % 

3) Kredyty mieszkaniowe    – od 6,0 % 

4) Kredyty hipoteczne      – od 6,0 % 

5) Kredyty konsolidacyjne    – od 6,0 % 

 
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 4,5% 

2) Kredyty gotówkowe celowe dla ludności – stopa referencyjna +  marża od 3,0 % 

3) Kredyty w ROR: 

a) Odnawialne   – stopa referencyjna +  marża od 5,0 % 

b) Debet  dopuszczalny  -   dwukrotność odsetek ustawowych  – aktualnie 20,50 % 

4) Kredyty na inwestycje proekologiczne   – stopa referencyjna +  marża od 0,5 % 

5) Kredyty konsolidacyjne    – stopa referencyjna +  marża od 3,0 % 

 
3. Oprocentowanie zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę, w następujący sposób:  
 

1) Kredyty mieszkaniowe udzielane od 15.04.2021 WIBOR 3M + marża od 2,0 % 

2) Kredyty hipoteczne udzielane od 18.04.2020 WIBOR 3M + marża od 3,5 % 

 
 
II. Karta kredytowa - 20,00%, a od cyklu rozliczeniowego rozpoczynającego się 08.10.2022r. – 20,50% 
 
III. Oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych od 05.07.2021r.- zmienne oparte o WIBOR 

3M: 
 

1) Działalność gospodarcza i rolnicza – kredyty obrotowe         – Wibor 3M + marża od 3,5 % 

2) Działalność gospodarcza i rolnicza – kredyty inwestycyjne – Wibor 3M + marża od 2,8 % 

3) Działalność gospodarcza i rolnicza – kredyty hipoteczne – Wibor 3M + marża od 3,3 % 

4) Kredyty w rachunku bieżącym – odnawialne                            – Wibor 3M + marża od 3,5 % 

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

6) Kredyty pomostowe      – Wibor 3M + marża od 2,8 % 

7) Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych   – Wibor 3M + marża od 2,5 %  
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IV. Oprocentowanie stałe 
 

1) Kredyty obrotowe rolnicze na 1 ha                  – 8,0 % 

 
V. Produkty wycofane z oferty 

a. Oprocentowania kredytów 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 % 

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 %  

 
b. Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych; 

 

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

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

 
VI. 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 7,25 %.  
6. Wysokość stopy referencyjnej NBP wynosi 6,75 %. 
7. Wysokość odsetek ustawowych – to suma stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. – obecnie 10,25 %. 
8. Wysokość odsetek ustawowych  za opóźnienie – to suma stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. – obecnie 

12,25 %.   
9. Podstawowe maksymalne oprocentowanie – 20,50 %. 
10. Przeterminowane maksymalne oprocentowanie – 24,50 %. 
11. Powyższe stawki oprocentowania obowiązują od 08.09.2022r. 
12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Decyzją Zarządu mogą być 

stosowane odmienne postanowienia. 
 
 

      Zarząd  
        Banku Spółdzielczego w Raciborzu 


