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Wyciąg 

z Tabeli oprocentowania kredytów obowiązujący 
w Banku Spółdzielczym w Nidzicy dla klientów instytucjonalnych 

KREDYTY: 
 

Lp. Rodzaj kredytu oprocentowanie 

zmienne 1)/ stałe 

1. W rachunku bieżącym dla rolników:  WIBOR 3M* + marża   

2.  W rachunku bieżącym dla osób prowadzących działal-

ność pozarolniczą: 

 

2.1. do 200 000,00 zł WIBOR 3M* + marża   

2.2. powyżej 200 000,00 zł WIBOR 3M* + marża   

3. Inwestycyjny na działalność gospodarczą:  

3.1. do 200 000,00 zł  WIBOR 3M* + marża ** 

3.2. od 200 001,00 zł do 500 000,00 zł WIBOR 3M* + marża  ** 

3.3. powyżej 500 000,01 zł WIBOR 3M* + marża  ** 

4. Obrotowy na działalność gospodarczą:  

4.1. do 200 000,00 zł WIBOR 3M* + marża  

4.2. powyżej 200 000,00 zł WIBOR 3M* + marża  

5. Obrotowy „Lepszy plon”:  

5.1. do 200 000,00 zł WIBOR 3M* + marża  

5.2. powyżej 200 000,00 zł WIBOR 3M* + marża  

6. Dla wspólnot mieszkaniowych WIBOR 3M* + marża  

7. Konsolidacyjny WIBOR 3M* + marża  

8. Dyskontowy redyskonto weksli + marża ustalona przez Zarząd 

9. Pomostowy WIBOR 3M* + marża  

10. Inwestycyjny udzielany na realizację inwestycji zwią-

zanych  z dotacją  

WIBOR 3M* + marża  

11. Na zakup użytków rolnych redyskonto weksli + marża  

12. Preferencyjny inwestycyjny z linii Z,  KO2, RR WIBOR 3M(*) + marża  

13. Preferencyjny inwestycyjny z linii MR csk WIBOR 3M(*) + marża.  

14. Obrotowy AGRO - PROFIT WIBOR 3M* + marża  

15. Preferencyjny inwestycyjny z linii ZC WIBOR 3M(*) + marża  

16. Obrotowy KO2*** WIBOR 3M(*) + marża  

18. Obrotowy deweloperski WIBOR 3M* + marża  

19. Kredytowa linia hipoteczna WIBOR 3M* + marża. 

20. Kredyt rewolwingowy WIBOR 3M* + marża  

21. Kredyt rozwojowy 9,9% (opr. stałe) 

1) W przypadku kredytu od kwoty 500 000,00 zł marża zostanie ustalona na poziomie indywidualnym z uwzględnieniem aktualnej stawki 

WIBOR      
w przypadku zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1,5 p.p., do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku;  
nie dotyczy kredytów odnawianych na kolejny 12 m-czny okres, posiadających wpis hipoteczny 

 
* oprocentowanie ulega zmianie 1-go dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego kwartał, przyjmując stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia 

roboczego miesiąca kończącego poprzedni kwartał                                                                  



  

 

 

** marża jest podwyższana o 0,5 p.p. w przypadku, gdy Klient nie płaci jednorazowo prowizji od przyznanego kredytu 

*** dla kredytów udzielanych od października 2018 roku 

(*) oprocentowanie ulega zmianie zgodnie z zasadami kredytów preferencyjnych                                                                                                                        

KARTY KREDYTOWE: 

Lp. Rodzaj karty oprocentowanie 

zmienne 

1. Karta kredytowa VISA:  

1.1. transakcje gotówkowe, bezgotówkowe 19,0%  

1.2. oprocentowanie rat w karcie 18,5% 

1.3. minimalna kwota do rozłożenia na raty 300 zł 

1.4. liczba rat od 6 do 24 miesięcy 

 

INNE:   

1. Zadłużenia przeterminowane 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie, które 

wynoszą równowartość wysokości sumy stopy 

referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. 

2. Kredyty spisane na konta pozabilansowe 3,95 x stopa lombardowa NBP 

3. Kaucja  stopa depozytowa NBP 

 

 


