
Tabela oprocentowania nowo udzielonych i aneksowanych 
kredytów i pożyczek 

Na  podstawie Uchwały  Zarządu  Banku  Spółdzielczego w Bystrej z dnia 20-12-2022 r ustala się 

następujące oprocentowanie nowo udzielonych i aneksowanych kredytów i pożyczek w stosunku rocznym: 

L.p. Rodzaj kredytu 
Czas  

kredytowania 

Oprocentowanie wg stóp procentowych  

  

stałych * stało-

zmiennych 

zmiennych  

1 Kredyty  na działalność gospodarczą 

do 1 roku 

20,50 %  ** 20,50 % 

2 Kredyty  konsumenckie dla osób fizycznych 20,50 %  ** 20,50 % 

3 Pożyczka konsumencka dla osób fizycznych  0,00 %  BRAK 

4 
Kredyty  udzielane  na przyłącza wodne i kanalizacyjne 

oraz ochronę  środowiska 
15,00 %   ** 15,00 % 

5 Kredyty  na działalność gospodarczą  w tym  kredyt w RB 

powyżej 1 roku     

do 3 lat 

  ** 20,00 % 

6 Kredyty  konsumenckie dla osób fizycznych 20,50 %  ** 20,50 % 

7 
Kredyty  udzielane  na przyłącza wodne i kanalizacyjne 

oraz ochronę  środowiska 
15,00 %  ** 15,00 % 

8 Kredyty na działalność gospodarczą 

powyżej 3 lat 

  ** 20,50 % 

9 Kredyty  konsumenckie dla osób fizycznych     ** 20,50 % 

10 Kredyty w ROR na okres 5 lat   ** 18,00 % 

11 
Kredyty hipoteczne, na cele mieszkaniowe dla osób 

fizycznych 
 ***13% ** 15,00 % 

12 Pożyczka  hipoteczna do 15 lat   ** 15,00 % 

13 

Kredyty i pożyczki przeterminowane oraz czeki bez 

pokrycia (dwukrotność sumy stopy referencyjnej  i 5.5 

punktów procentowych) 

   24,50 % 

14 Kredyty dyskontowe    ** 20,50 % 

*     oprocentowanie ustalone na podstawie Decyzji Zarządu w oparciu o Tabelę 

**   oprocentowanie ustalane na podstawie Decyzji Zarządu w oparciu o wskaźnik stawki referencyjnej WIBOR 1M plus marża banku 

*** oprocentowanie stało-zmienne ustalane na podstawie Decyzji Zarządu w oparciu o Tabelę. 

 

Informacje dodatkowe 

Wyciąg z „Tabeli prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Bystrej” dotyczący   
niektórych prowizji pobieranych przez Bank od przyznanych kredytów i pożyczek: 
a)   przygotowawcza  (nie mniej niż 10 zł) …………...…………………………………….  1,5 % 
b) przygotowawcza dla pożyczek hipotecznych………………………………………….…1,0 % 
c)   dla kredytów  detalicznych, mieszkaniowych i hipotecznych............................…..…..... 4,0 %  
d) odnawianie  kredytu krótkoterminowego w ROR..............................................…….........6,0 %  
e)   dla kredytów na działalność gospodarczą...........................................................…............4,0 % 
f)    dla kredytów w rachunku bieżącym za czynności monitoringu….....................….............1,0 % 
g)  dla kredytów  udzielanych na przyłącza wodne i kanalizacyjne -ochr.                                
środowiska,  (bez względu na długość kredytowania).........................................…............0,0 % 

h) pożyczka  hipoteczna………………………………………………………………………3,0 % 
i)    pożyczka na okres 6 m-cy..................................................................................…..….......10,0 % 
j)    pożyczka na okres 12 m-cy…………………………………………….……...…..…..… 14,0 % 
k) pożyczka  odnawialna VIP...............................….................................................................3,0 % 

       Prowizje pobierane są od kwoty kredytu/pożyczki od pożyczkobiorców-kredytobiorców 

            OPROCENTOWANIE KREDYTÓW PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ OBOWIĄZUJE   
OD 01-01-2023 R  


