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Załącznik do Uchwały nr 76/2017 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim 

z dnia 26 października 2017 r. 
 

 
Obowiązuje od 01 stycznia 2018 r. 
 

 

Tabela oprocentowania kredytów 

w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim 
 
 
1.  Kredyt/ limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym  9,50% 

2.  Kredyt GOTÓWKA1: 

- do 5 lat    7,2% 

- powyżej 5 lat   WIBOR 3M 2 + 5 pp. 

3.  Kredyt BEZPIECZNA GOTÓWKA: 

  - do 1 roku   9,0% 

  - powyżej 1 roku do 5 lat 9,5% 

4. Kredyt BEZ ODSETEK   0,0% 

5. Kredyt Remontowy   WIBOR 3M 2 + 4 pp. 

5. Kredyt mieszkaniowy3: 

 - dla Klientów posiadających w Banku aktywny ROR  

lub rachunek rozliczeniowy minimum 6 miesięcy4  WIBOR 3M 2 + 2,0 pp. 

 - dla pozostałych Klientów    WIBOR 3M 2 + 2,3 pp. 

6. Uniwersalny kredyt hipoteczny3     WIBOR 3M 2 + stała marża5 

7. Kredyt w rachunku karty kredytowej: 

1) Klienci indywidualni: 

   - transakcje gotówkowe, bezgotówkowe  oraz przelewy z karty 10,0% 

   - plan ratalny „Praktyczna rata”     9,5% 

2) Klienci instytucjonalni      10,0% 

8. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla firm i rolników  9,5% 

9. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym dla firm i rolników  7,9% 

10. Pożyczka dla firm i rolników: 

  - do 1 roku  8,2% 

  - do 2 lat  8,5% 

  - do 3 lat  8,9% 

11. Kredyt inwestycyjny dla firm i rolników3: 
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  - do 2 lat   7,0% 

  - powyżej 2 lat  WIBOR 3M 2 + stała marża5 

12. Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych3: 

  - do 5 lat  5,9% 

  - powyżej 5 lat WIBOR 3M 2 + stała marża5 

13. Kredytowa linia hipoteczna dla firm i rolników3 WIBOR 3M 2 + stała marża5 

14. Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych WIBOR 3M 2 + stała marża5 

15. Kredyty przeterminowane   dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie6 

 

 
 
                                                 
1 Dla Klientów, którzy posiadają rachunek ROR lub rachunek rozliczeniowy w Banku albo założą taki rachunek w Banku 
najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej. 
 
2 Stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, obliczona, jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres 
jej obowiązywania, wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania; okresy 3-miesięczne, w których 
obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania 
ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału 
kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych 
rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od 
pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem 
kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny 
termin spłaty tego kredytu.  
 
3 W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1,5 pp., do dnia dokonania 
prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku. 
 
4 Przez rachunek aktywny rozumie się rachunek, na który wpływy w każdym miesiącu kalendarzowym wynoszą min. 1000 zł. 
 
5 Wysokość marży negocjowana indywidualnie. 
 
6 Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 pp. 


