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TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW w PLN 
 

KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
 

OPROCENTOWANIE: zmienne w stosunku rocznym 
KREDYTY OBROTOWE (W RACHUNKU KREDYTOWYM, ODNAWIALNE W RACHUNKU KREDYTOWYM I W RACHUNKU 
BIEŻĄCYM), INWESTYCYJNE, HIPOTECZNE ORAZ KONSOLIDACYJNE: 
Oprocentowanie „STANDARDOWE”: ……………………………………………………………………………...……………3,5% - 7,20% 
Oprocentowanie „NEGOCJOWANE”: oparte na stawce WIBOR plus do 6,50 pp. stałej marży Banku 
 
 
 

WYKUP WIERZYTELNOŚCI 
Dyskonto weksli – kredyt dyskontowy 
Oprocentowanie „STANDARDOWE”: zmienne w stosunku rocznym………..………………..….…………3,5% - 7,20% 
Oprocentowanie „NEGOCJOWANE”: oparte na stawce WIBOR plus do 6,50 pp. stałej marży Banku 
Zmiana oprocentowania dotyczy wyłącznie weksli nowo złożonych do dyskonta, zaś nie dotyczy weksli wykupionych w 
ramach zawartej umowy o kredyt dyskontowy przed datą zmiany oprocentowania 
 
 
WYKUP WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH 

Bank stosuje wyłącznie oprocentowanie „NEGOCJOWANE”: 
Współczynnik dyskontowy ustalany jest na podstawie stopy kredytu lombardowego NBP obowiązującej w dniu 
poprzedzającym podpisanie jednostkowej umowy o wykup wierzytelności leasingowej powiększonej o marżę Banku w 
wysokości do 6,50 pp. 
 

 
 

KREDYTY DETALICZNE 
 
KREDYT GOTÓWKOWY - oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 
- do 36 miesięcy od 6,5 % w skali roku 
- powyżej 36 miesięcy do 120 miesięcy od 7,2 % w skali roku 
- oparte na stawce WIBOR 3M z 25 dnia m-ca + stała marża Banku w wysokości od 4 p.p. z zastrzeżeniem, że łączne 
oprocentowanie kredytu nie może być na poziomie niższym niż 7,0% w całym okresie kredytowania. 
Kwota kredytu: od 10.000,00 zł do 250.000,00 zł. 
Okres kredytowania: do 120 miesięcy. Prowizja: od 1,0% do 5,0%  min. 1000,00 zł 
Opłata przygotowawcza: 100,00 zł 
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KREDYT „SPÓŁDZIELCZY HIT” 
Oprocentowanie: 0 % w stosunku rocznym 
Kwoty kredytu: od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł 
Rodzaj spłaty kredytu: 
10 równych rat kapitałowych dla kwoty kredytu do 5 000,00 zł 
20 równych rat kapitałowych dla kwoty kredytu pow. 5 000,00 zł do 10 000,00 zł 
Prowizja kredytowa: 8% od kwoty kredytu dla okresu kredytowania do 10 miesięcy, 16 % od kwoty kredytu dla okresu 
kredytowania powyżej 10 miesięcy 
Opłata przygotowawcza: 100,00 zł 
 

KREDYT w ROR - oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym – 7,20 %  w skali roku, 
Prowizja: od 1,00 % do 5,00 % 
Opłata przygotowawcza: 100,00 zł 
Rodzaj spłaty  kredytu: do 60 miesięcy od daty zawarcia umowy z możliwością przedłużenia na kolejne 60 miesięczne 
okresy bez konieczności zerowania limitu. 
 

DEBET w ROR   -  oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym – 7,20  %  w skali roku, 
Prowizja : 5,00 %, min. 50,00 zł 
Opłata przygotowawcza: 100,00 zł 
 
 
KREDYT PROEKO - Kredyt na realizację celów mieszkaniowych 
Oprocentowanie: standardowe, zmienne wynoszące 5,00% w stosunku rocznym 
Prowizja: 
W okresie promocyjnym prowizja wynosi jedynie 1zł niezależnie od kwoty i okresu kredytowania.  
Promocja obowiązuje od dnia 01.08.2019 r. do 31.12.2020 r. 
Opłata przygotowawcza: 100,00 zł 
 
 
KREDYT BEZ GWIAZDEK  - oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym:  
a) dla klientów posiadających ROR w naszym Banku ze stałymi miesięcznymi wpływami w wysokości minimum 1500,00zł, 
bądź posiadających pozytywną kredytową historię  współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w okresie 
ostatnich 12 m-cy, dla których wnioskowana kwota kredytu w co najmniej 60% nie jest przeznaczona na spłatę innego 
kredytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju 
- 6,50 % w skali roku, 
b) dla klientów w wieku poniżej 26 roku życia nie spełniających warunków określonych w pkt. a) wyżej  
- 7,20% 
c) dla pozostałych klientów nie spełniających warunków określonych w pkt. a) i b) wyżej 
- 7,00 % w skali roku  
Okres kredytowania: do 60 miesięcy 
Kwota kredytu: od 1000,00 do 50 000,00 zł 
Prowizja: 0,5 %,  min. 50,00 zł. ,  
Opłata przygotowawcza: 100,00 zł,  
Karencja w spłacie: od 0 do 3 miesięcy 
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KREDYTY MIESZKANIOWE  I  HIPOTECZNE 
 

 
KREDYT MIESZKANIOWY MÓJ DOM 
-  okres kredytowania do 25 lat 
 
 
 
 
KREDYT ZABEZPIECZONY HIPOTEKĄ 
-  okres kredytowania do 15 lat 
 
 

 
 
KARTA KREDYTOWA DLA OSÓB FIZYCZNYCH  
Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20 % 
Okres kredytowania: do 36 miesięcy 
Kwota kredytu: do 50.000,00 zł 
Opłata przygotowawcza: BRAK  

 
KARTA KREDYTOWA DLA FIRM I INSTYTUCJI  
Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 7,20 % 
Okres kredytowania: do 36 miesięcy 
Kwota kredytu: do 100.000,00 zł 
Opłata przygotowawcza: BRAK 
 

 

KREDYTY PRZETERMINOWANE  
 
 Bank stosuje oprocentowanie w zależności od terminu zawarcia umowy kredytowej: 
 
1. Dla umów kredytowych zawartych do 31 grudnia 2015 r. 
Stawka oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego stanowi czterokrotność aktualnie obowiązującej stopy 
kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 
 
2. Dla kredytów zawartych po 01 stycznia 2016 r. 
Stawka oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego stanowi dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za 
opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej 
Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Wysokość stawki oprocentowania dla zadłużenia 
przeterminowanego ulega odpowiednio zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej 
Narodowego Banku Polskiego ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest 
ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”. Na dzień zawarcia umowy kredytowej stawka oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego 
wynosi 11,20% w stosunku rocznym. 

 
OBOWIĄZUJE OD DNIA:  29 maja 2020r. 

 

Oprocentowanie:  oparte o WIBOR 3M z 25 dnia miesiąca + stała marża Banku 
w wysokości 1,5 – 5 p.p. z zastrzeżeniem, że łączne oprocentowanie kredytu 
nie może być na poziomie niższym niż 3,5 % w skali roku w całym okresie 
kredytowania 
Prowizja: od 0,5% do 3% z zastrzeżeniem, iż Bank może wprowadzić czasowe 
promocyjne warunki w zakresie pobieranej prowizji. 
Opłata przygotowawcza: 100,00 zł 
 
Oprocentowanie:  standardowe, zmienne  od 5,5 % do 7,20% w skali roku, lub 
oparte na stawce WIBOR 3M z 25 dnia m-ca plus stała marża Banku w 
wysokości od 3 pp. z zastrzeżeniem, że łącznie oprocentowanie kredytu nie 
może być na poziomie niższym niż 5,5% w skali roku w całym okresie 
kredytowania. 
Prowizja: od 1,00 % do 5,00 % 
Opłata przygotowawcza: 100,00 zł 


