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Załącznik nr 3  

do Uchwały nr Z/3/7/2021 Zarządu Banku Spółdzielczego w Suszu z dnia 28.01.2021 r. (I zmiana) 
 

1. Oprocentowanie kredytów z dopłatami do oprocentowania z ARiMR (inwestycyjnych, 

obrotowych, studenckich), kredytów przeterminowanych wynosi: 

Oprocentowanie obowiązuje od 7.10.2021 r. 
 

Lp. LINIA  KREDYTOWA 
Oprocentowanie 

kredytu 

Należne bankowi odsetki 

 od kredytów płatne 

przez 

kredytobiorcę 

przez 

ARiMR 

1. Zakup ziemi, utworzenie lub urządzanie 

gospodarstwa rol. przez osoby do 40 roku 

życia – linia  KZ, MR, GR 

udzielone od 01.01.2005 r. do 30.04.2007 r.                    

1,50 stopy 

redyskontowej 

weksli tj. 0,7650 % 
0,7650 % 0,0000 % 

2. Nowe technologie  - linia NT 

udzielone od 01.01.2005 r. do 30.04.2007 r.                    

1,50 stopy 

redyskontowej 

weksli  tj. 0,7650 % 

0,7650 % 0,0000 % 

3. Kredyty inwestycyjne: -  linia  nGR 

udzielone od 01.05.2007 r. do 07.07.2008 r. 

1,50 stopy 

redyskontowej 

weksli  tj. 0,7650 % 

 0,1913 % 0,5737 % 

4. Kredyty inwestycyjne: 

-  linia  nIP, nKZ, nMR, nNT, nGR 

udzielone od 08.07.2008 r. do 18.11.2010 r. 

1,50 stopy 

redyskontowej 

weksli tj. 0,7650 % 

0,7650 % 0,0000 % 

5. Kredyty inwestycyjne 

-  linia  nIP, nKZ, nMR, nBR, nNT, nGR, 

udzielone od 19.11.2010 r., 

w roku 2011 i do 17.09.2012 r. 

1,60 stopy 

redyskontowej 

weksli tj. 0,8160 % 

0,8160 % 0,0000 % 

6. Kredyty inwestycyjne 

-  linie nIP, nKZ, nMR, nBR, nNT, nGR, 

udziel. od 18.09.2012 r. do 31.12.2014 r. 

1,50 stopy 

redyskontowej 

weksli tj. 0,7650 % 

0,7650 % 0,0000 % 

7. Kredyty inwestycyjne 

-  linie RR, Z, PR udziel. od 25.03.2015 r. 

WIBOR 3 M  

+ marża 2,5 p.p. 
2,7300 % 0,0000 % 

8. Kredyty obrotowe klęskowe udzielane od 

08.08.2018 r.  

-  ubezpieczeni 

-  nieubezpieczeni 

WIBOR 3 M  

+ marża 3,5 p.p. 0,5000 % 

2,1150 % 

3,2300 % 

1,6150 % 

9. Oprocentowanie wymagalnych kredytów 

inwestycyjnych udzielonych 

od 01.01.2003 r. do 30.04.2007 r. 

1,50 stopy 

oprocentowania 

podstawowego 

kredytu 

1,1475 % x 

Oprocentowanie wymagalnych kredytów 

preferencyjnych udzielonych                                                 

od 01.05.2007 r. do 31.12.2015 r. 

4 x stopa kredytu 

lombardowego 
4,00 % x 

Oprocentowanie wymagalnych kredytów 

preferencyjnych udzielanych  

od 01.01.2016 r. 

(stopa referencyjna 

+ 5,50 p.p.) x 2 
12,00% x 

10. Kredyty dla studentów 1,20 stopy red. 

weksli 
x 0,6120 % 

0,50 stopy red. 

weksli 
0,2550 % x 
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0,70 stopy red. 

weksli 

x 
0,3570 % 

11. Kredyt przeterminowany, czeki bez pokrycia 

oraz oproc. salda debetowego poniżej limitu 

do umów zawartych do 31.12.2015 r. 

4 x stopa kredytu 

lombardowego 
4,00 % x 

Kredyt przeterminowany, czeki bez pokrycia 

oraz oprocentowanie salda debetowego 

poniżej limitu do umów zawartych od 

01.01.2016 r. 

(stopa referencyjna 

+ 5,50 p.p.) x 2 
12,00 % x 

 

2. Oprocentowanie jest zmienne i uzależnione od wysokości stopy referencyjnej, redyskonta weksli, 

kredytu lombardowego. 

3. Decyzją Rady Polityki Pieniężnej od dnia 07.10.2021 r. aktualna stopa referencyjna wynosi 

0,50 %, redyskonta weksli wynosi 0,51 %, a stopa kredytu lombardowego 1,00 % w skali roku. 

4. Stawka WIBOR ulega zmianie zgodnie ze stawkami stóp procentowych na rynku 

międzybankowym. Wysokość i sposób stosowania i zmiany stóp procentowych uzależnionych od 

stawek WIBOR określa umowa z klientem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


