
 

Tabela oprocentowania produktów kredytowych  

dla klientów indywidualnych  

w Banku Spółdzielczym w Miedźnej 

 
 

I. OPROCENTOWANIE STAŁE  
 

1. Kredyty sezonowe „Zastrzyk gotówki”: 

– na okres do 12 m-cy 7,99%  

– na okres do 24 m-cy  8,00%  

– na okres do 36 m-cy  8,00%  
 

2. Kredyty sezonowe „Kredyt na piątkę z plusem”: 

– na okres do 12 m-cy 5,00%  

– na okres do 24 m-cy  5,50%  
 

3. Kredyty sezonowe „Wygodny kredyt gotówkowy”: 

– na okres do 12 m-cy 7,99%  

– na okres do 24 m-cy  8,00%  

– na okres do 60 m-cy  8,00%  
 

4. Kredyty sezonowe „Świąteczny” 0,0%  
 

5. Kredyty w rachunku ROR  8,00%  
 

II. OPROCENTOWANIE ZMIENNE  
 

1. Kredyty gotówkowe „Gotówka dla Ciebie”:  

             posiadacze ROR       pozostali Klienci  

– na okres do 12 m-cy  8,0%          8,0% 

– na okres do 24 m-cy   8,0%          8,0% 

– na okres do 60 m-cy   8,0%          8,0% 

– na okres do 96 m-cy   8,0%          8,0% 

– na okres powyżej 96 m-cy   8,0%          8,0% 
 

2. Kredyty „Szybka gotówka”  8,0%  
 

3. Kredyty sezonowe:  

–              posiadacze ROR       pozostali Klienci  

– na okres do 6 m-cy  5,9%          5,9% 

– na okres do 12 m-cy   8,0%          8,0% 

– na okres do 24 m-cy   8,0%          8,0% 
 

4. Kredyty na zakup samochodów   6,5% 
 

5. Karta kredytowa VISA CLASSIC   8,0% 
 

III. OPROCENTOWANIE OPARTE O STAWKI WIBOR  
 

1. Kredyty na budownictwo mieszkaniowe „DOM”:  

– dla kredytu od 50.000 zł.  WIBOR 3M + marża 3,00 pp. 

– dla kredytu od 150.000 zł.  WIBOR 3M + marża 2,60 pp. 

– dla kredytu od 200.000 zł.  WIBOR 3M + marża 2,30 pp. 

– dla kredytu od 300.000 zł.  WIBOR 3M + marża 1,90 pp. 
Oprocentowanie ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M, obliczoną jako średnia arytmetyczna  

z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.  
 

IV. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE  
 

1. Zadłużenie przeterminowane - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie  

 

 

 
 



 
 

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 
 

I. OPROCENTOWANIE ZMIENNE  
 

1. Kredyty na zakup samochodów (dotyczy kredytów udzielonych w okresie od 21.02.2014r do 12.08.2015r.):  

- nowych       6,5%  

- używanych:  

– na okres do 60 m-cy     8,0%  

– na okres powyżej 60 m-cy     8,0%  
 

 Kredyty na zakup samochodów (dotyczy kredytów udzielonych do 20.02.2014r.) – 8,0%  
 

2. Kredyty na budownictwo mieszkaniowe „DOM” (dotyczy kredytów udzielonych do 21.07.2017r.): 

– dla kredytu poniżej 50.000 zł.  8,0%  

– dla kredytu od 50.000 zł.   7,3%  

– dla kredytu od 100.000 zł.   6,9%  

– dla kredytu od 150.000 zł.   6,5%  

– dla kredytu od 200.000 zł.   6,0%  

– dla kredytu od 300.000 zł.   5,95%  
 

3. Kredyty w rachunku ROR (dotyczy kredytów udzielonych do 29.09.2019r.) – 8,0%  
 

 

 

 


