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RACHUNKI PŁATNICZE  
 

RODZAJ   WYSOKOŚĆ 
OPROCENTOWANIA 

W STOSUNKU ROCZNYM 
 

OSOBY FIZYCZNE  

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowym 0,01 % zmienne 
Rachunek oszczędnościowy a’vista 0,01 % zmienne 
Rachunek oszczędnościowy PKZP, SKO, Rady Rodziców 0,01 % zmienne 
Podstawowy rachunek płatniczy 0,00 % zmienne 
Przekroczenie dostępnego limitu dwukrotność wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie 
Oprocentowanie dla zobowiązań przeterminowanych dwukrotność wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie 
Oprocentowanie dla zobowiązań przeterminowanych* czterokrotność stopy 

lombardowej NBP 
 

OSOBY PROWADZACE DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZĄ 
 

Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze 0,00%zmienne 
Przekroczenie dostępnego limitu w RB dwukrotność wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie 
Oprocentowanie dla zobowiązań przeterminowanych dwukrotność wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie 
Oprocentowanie dla zobowiązań przeterminowanych* czterokrotność stopy 

lombardowej NBP 
 

*Dla umów kredytowych zawartych do 31.12.2015 r  
 
 

LOKATY TERMINOWE STANDARD – OPROCENTOWANIE ZMIENNE  
 

OKRES UMOWNY LOKATY WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA W 
STOSUNKU ROCZNYM 

 do 50 tys. zł powyżej 50 tys. zł 

1-3 dniowe 0,00 
 

0,00 
 

4 dniowe 0,00 
 

0,00 
             

7 dniowe 0,00 
             

0,00 
 

14 dniowe 0,00 
 

0,00 
 

1 miesięczne 0,01 
             

0,01 
 

2 miesięczne 0,02 
 

0,02 
 

3 miesięczne 0,03 
 

0,03 
 

4 miesięczne 0,03 
 

0,03 
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5 miesięczne 0,03 
 

0,03 
 

6 miesięczne 0,05 
 

0,05 
             

9 miesięczne 0,07 
 

0,07 
 

12 miesięczne 
0,08 

  0,08(1) 

                0,36(2) 

0,08 
  0,16(1) 

                0,36(2)   

24 miesięczne 
0,10 

  0,16(1) 
  0,96(2) 

0,10 
  0,36(1) 

                0,96(2) 

36 miesięczne i dłuższe 
0,12 

  0,36(1) 

                1,21(2) 

0,12 
  0,56(1) 

                1,21(2) 

wkłady mieszkaniowe 0,06 

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), kapitalizacja odsetek 
- roczna 0,66 

  
(1) Dla lokat założonych lub odnowionych do dnia 04 czerwca 2020 r oprocentowanie obowiązuje do dnia zapadalności lokaty 
(2) Dla lokat założonych lub odnowionych do dnia 31 lipca 2019 r. oprocentowanie obowiązuje do dnia zapadalności lokaty. 

 
      DODATKOWE INFORMACJE:  
1)  Odsetki kapitalizowane są w dniu zapadalności lokaty, 
2)  Minimalna wpłata na lokatę terminową – 1.000,00 zł, 

 

 

LOKATY TERMINOWE PROGRESYWNE – OPROCENTOWANIE STAŁE  
 

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Oprocentowanie1 

Stopa stała 
0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% 0,50% 0,60% 0,80% 0,90% 1,00% 

Oprocentowanie2 
Stopa stała 

0,10% 0,15% 0,35% 0,45% 0,55% 0,65% 0,85% 0,95% 1,15% 1,45% 1,65% 1,90% 

Oprocentowanie3 
Stopa stała 0,70%* 0,75%* 0,90%* 1,10%* 1,20%* 1,40%* 1,50%* 1,60%* 1,70%* 2,00%* 2,50%* 3,00%* 

Oprocentowanie4 
Stopa stała 0,80%* 0,90%* 1,15%* 1,25%* 1,30%* 1,50%* 1,70%* 1,90%* 2,10%* 2,30%* 2,80%* 3,25%* 

 
1) Oprocentowanie lokaty jest progresywne tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta 

z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Kwota minimalna lokaty wynosi: 1.000,00 PLN 
     Średnie efektywne oprocentowanie – 0,46%. Lokaty założone w okresie od 01.05.2020 do 31.05.2020 r  

2) Dla lokat założonych od 01.04.2020 r do dnia 30.04.2020 r. oprocentowanie obowiązuje do dnia zapadalności lokaty. 
3) Dla lokat założonych od 01.08.2019 r do dnia 31.03.2020 r. oprocentowanie obowiązuje do dnia zapadalności lokaty. 
4) Dla lokat założonych do dnia 31.07.2019 r oprocentowanie obowiązuje do dnia zapadalności lokaty. 

       Z dniem 01.06.2020 r Bank wycofuje z oferty lokatę progresywną. 
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 KREDYTY  
 

RODZAJ  KREDYTU WYSOKOŚĆ 
OPROCENTOWANIA 

W STOSUNKU ROCZNYM 
 

OSOBY FIZYCZNE 
kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 7,20 % zmienne 
debet w ror do 35 dni odnawialny 7,20% zmienne 
kredyt gotówkowy do 5 lat o zmiennej stopie procentowej 7,20 % zmienne 
kredyt gotówkowy do 5 lat o stałej stopie procentowej 7,20 % stałe 
Kredyt szybka gotówka 4,50% zmienne 
kredyt samochodowy do 8 lat 6,90 % zmienne 
Kredyt remontowy 5,5% zmienne 
Kredyt ekologiczny 5,00% zmienne 
Kredyt hipoteczny mieszkaniowy „Mój Dom”:*  
do 30 % wartości nieruchomości WIBOR 3M + mar ża 2,29 pp 
powyżej 30% do 50% wartości nieruchomości WIBOR 3M+ mar ża 2,39 pp 
powyżej 50% do 80 %  wartości nieruchomości WIBOR 3M+ mar ża 2,49 pp 
* 
1) Do dnia dostarczenia do Banku prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku, marżę podwyższa się  o 1,00 pp 
2) Wysokość marży może ulec obniżeniu o 0,20 pp w przypadku zawarcia indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie (zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć 

ubezpieczonego), w które  Bank pełni rolę pośrednika ubezpieczeniowego – na cały okres kredytowania na kwotę aktualnego zadłużenia. 
Kredyt uniwersalny hipoteczny:**  
do 60 % wartości nieruchomości WIBOR 3M + mar ża 4,29 pp 
**  
1) Do dnia dostarczenia do Banku prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku, marżę podwyższa się  o 1,00 pp 
kredyt gotówkowy ŻURAW udzielony do dnia 31.05.2021 r  7,20 % stałe 
Kredyt o stałej stopie do 4 lat  RODZINA udzielone do 31.05.2021 r  7,20 % stałe 
Kredyt mieszkaniowy udzielony do dnia 31.05.2021 r  7,20% zmienne 
Kredyt mieszkaniowy Rodzina 31.05.2021 r 5,5% zmienne 
kredyt remontowy/ mieszkaniowy hipoteczny bez rozliczenia 31.05.2021 r 7,20% zmienne 
Kredyt remontowy/ mieszkaniowy hipoteczny z rozliczeniem 31.05.2021 r 5,50% zmienne 
kredyt gotówkowy ŻURAW udzielony do dnia 31.05.2021 r  7,20 % stałe 

 
ROLNICY 

 
kredyt obrotowy nawozowy  7,20 % zmienne 
kredyt obrotowy  7,20 % zmienne 
kredyt inwestycyjny do 5 lat bez rozliczenia 7,20 % zmienne 
kredyt w rachunku bieżącym  7,20 % zmienne 
kredyt pomostowy 1,60 stopy redyskonta weksli + 

2,5 p.p. marży 
Kredyt pomostowy udzielony od 01.10.2020 r  1,60 stopy redyskonta weksli + 

3,5 pp marży 
Kredyty inwestycyjne dla rolnictwa , działów specjalnych produkcji rolnej, 
zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego i osób świadczących usługi dla 
rolnictwa -  bez rozliczenia celowości 

do 5 lat – 7,20% 
od 5 lat do 12 lat – 7,20 % 

Kredyt na zakup ziemi i spłatę kred. pref. z rozliczeniem celowości 6,50% zmienne 
Kredyty  inwestycyjne rolnicze na zakup nowych lub używanych ciągników 
rolniczych, maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego udzielone od 01.09.2014 r z 
rozliczeniem celowości;  

6,50 % zmienne  
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Kredyty preferencyjne Oprocentowanie podawane przez 
ARIMR  

Kredyt obrotowy klęskowy 5,00% 
 

FIRMY 

kredyt obrotowy  7,20 % zmienne 
kredyt inwestycyjny do 5 lat bez rozliczenia 7,20 % zmienne 
kredyt w rachunku bieżącym   7,20 % zmienne 

kredyt pomostowy 1,60 stopy redyskonta weksli 
 + 2,5 p.p. marży 

Kredyt pomostowy udzielony od 01.10.2020 r  1,60 stopy redyskonta weksli + 
3,5 pp marży 

Kredyty inwestycyjne VIP dla firm  - przedsięwzięcia inwestycyjne bez rozliczenia 
celowości  

Do 5 lat  - 7,20 % 
Od 5 do 12 lat – 7,20 % 

Kredyty inwestycyjne  VIP 2 dla firm – przedsięwzięcia inwestycyjne z 
rozliczeniem celowości 

6,5% zmienne 

 
WSPÓLNOTY    MIESZKANIOWE / SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIO WE 

kredyt  na inwestycje mieszkaniowe 7,20 % zmienne 
 
 
 
         Zarząd Banku Spółdzielczego  

w Żurawicy 


