
OPROCENTOWANIE KREDYTÓW

Załącznik do Uchwały Nr 70/2022 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 30.12.2022 r.

Obowiązuje od dn. 02.01.2023 r.

Stała stopa Zmienna stopa

1.
Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowym ROR
10,50% -

2.

a)

Na okres do 24 miesięcy 

- "Kredyt na szóstkę" dla klientów posiadających w Banku 

rachunek ROR lub rachunek bieżący

9,50% -

b)

Na okres do 24 miesięcy 

- dla klientów nieposiadających w Banku rachunku ROR lub 

rachunku bieżącego

9,90% -

c)

Na okres powyżej 24 miesięcy do 96 miesięcy

- dla klientów posiadających w Banku rachunek ROR lub 

rachunek bieżący

11,50% -

d)

Na okres powyżej 24 miesięcy do 96 miesięcy 

- dla klientów nieposiadających w Banku rachunku ROR lub 

rachunku bieżącego

11,90% -

3.

a) o oprocentowaniu zmiennym

WIBOR 1M*                     

+ marża Banku 2,50 

p.p.

b) o oprocentowaniu okresowo stałym

4.

a) Dla umów kredytowych zawartych do końca 2015 r. -
4 x stopa 

lombardowa NBP

b) Dla umów kredytowych zawartych od 01.01.2016 r. -

dwukrotność 

odsetek ustawowych 

za opóźnienie

*

**

Zadłużenie przeterminowane

WIBOR 1M oznacza notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych 

depozytów 1-miesięcznych według notowania w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego; w przypadku braku notowań 

stawki WIBOR 1M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio stawkę z dnia 

poprzedniego, w którym było prowadzone ostatnie notowanie stawki WIBOR 1M. Stawka WIBOR 1M ustalana jest na 

okresy miesięczne i obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego;

WIBOR 6M oznacza notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych 

depozytów 6-miesięcznych według notowania w ostatnim dniu miesiąca kończącego półrocze; w przypadku braku 

notowań stawki WIBOR 6M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio stawkę z dnia 

poprzedniego, w którym było prowadzone ostatnie notowanie stawki WIBOR 6M. Stawka WIBOR 6M ustalana jest na 

okresy 6-miesięczne i obowiązuje od pierwszego dnia następnego półrocza. 

WIBOR 6M** + marża Banku 2,50 p.p.

Część I. Klienci indywidualni

Lp. Rodzaj kredytu
Oprocentowanie

Kredyt gotówkowy "Szybka gotówka"

Kredyt mieszkaniowy


