
TABELA  OPROCENTOWANIA  PRODUKTÓW  KREDYTOWYCH 

(NA  WARUNKACH  KOMERCYJNYCH; W STOSUNKU ROCZNYM)  

OBOWIĄZUJĄCA W  BS W LUBARTOWIE 

OD  DNIA  31 GRUDNIA 2022  ROKU 

 

KLIENCI   INDYWIDUALNI 

Lp. Rodzaj kredytu 
Okres 

kredytowania 
Oprocentowanie 

stałe 

Oprocentowanie 
zmienne 

 

KREDYTY GOTÓWKOWE 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Kredyt 

konsumpcyjny  

warunki 

standardowe 

do 1 roku 8,99  

powyżej 1 roku do 5 lat 9,99  

powyżej 5 lat do 8 lat 
- 

WIBOR 3M z roku 

poprzedniego + marża 

z KARTĄ DUŻEJ 

RODZINY1 

do 5 lat 7,99  

powyżej 5 lat do 8 lat 
 

WIBOR 3M z roku 

poprzedniego + marża 

MAX2 do 5 lat 7,99  

powyżej 5 lat do 8 lat 
 

WIBOR 3M z roku 

poprzedniego + marża 

1 Oferta Banku Spółdzielczego w  Lubartowie dla Klientów z KARTĄ DUŻEJ RODZINY, przy obniżonym oprocentowaniu i prowizji  

w podanych przedziałach czasowych okresu kredytowani. 
2 Oferta dla Klientów posiadających w Banku Spółdzielczym w Lubartowie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub bieżący, przy 

kwocie kredytu co najmniej 20.000,00 zł. 
 

2. Kredyt EKOLOGICZNY3 do 8 lat 7,99  

3 W przypadku nieudokumentowania realizacji inwestycji w terminie określonym w umowie lub dostarczenia dokumentów w kwocie 

mniejszej niż 60% kwoty udzielonego kredytu, podwyższa się oprocentowania o 0,7 p.p.  począwszy od kolejnego dnia 

następującego po upływie terminu dostarczenia dokumentu potwierdzającego wykonania przedsięwzięcia. Ponowne obniżenie 

oprocentowania nastąpi następnego dnia roboczego, po którym Kredytobiorca dostarczył do Banku dokumenty potwierdzające 

wykonanie przedsięwzięcia lub spełnił warunki, o których mowa powyżej. 
 

3. kredyt w ROR odnawialny 11,99  
 

 Oprocentowanie 
okresowo stałe 

Oprocentowanie 
zmienne 

KREDYTY HIPOTECZNE 

4. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny do 20 lat Ustalane indywidualnie WIBOR 3M + marża 

5. Kredyt mieszkaniowy ,,Mój Dom” do 30 lat Ustalane indywidualnie WIBOR 3M + marża 

6. Kredyt Konsolidacyjny do 30 lat Ustalane indywidualnie WIBOR 3M + marża 

 

KREDYTY PRZETERMINOWANE 

7.  Przeterminowane 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie 

 

Informacja o wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie dostępna jest w dokumencie „Stawki 

referencyjne”. 

 



KLIENCI  INSTYTUCJONALNI 

Lp. Rodzaj kredytu 
Okres 

kredytowania 
Oprocentowanie (zmienne) 

1.   obrotowy w rachunku bieżącym do 2 lat  WIBOR 1M + marża 

2.   obrotowy w rachunku kredytowym  do 3 lat  WIBOR 1M + marża  

3.   rewolwingowy do 3 lat  WIBOR 1M + marża 

4.   inwestycyjny 
do 2 lat WIBOR 1M + marża  

powyżej 2 lat WIBOR 1M + marża  

5.   kredytowa linia hipoteczna  do 10 lat WIBOR 1M + marża 

6. inwestycyjny Unia Biznes  do 15 lat WIBOR 1M + marża 

7. 
  Termomodernizacyjny  

(kredyt udzielany wyłącznie na działalność pozarolniczą) 
do 10 lat 

WIBOR 1M/3M  + marża 

8. 
  inwestycyjny ,,Wspólny remont”  

(kredyt udzielany wyłącznie na działalność pozarolniczą) 
do 10 lat 

WIBOR 1M + marża 

9. 
technologiczny z premią technologiczną 

BGK (kredyt udzielany wyłącznie na działalność 

pozarolniczą) 

do 2 lat WIBOR 1M + marża  

powyżej 2 lat WIBOR 1M + marża  
    

   Oprocentowanie (stałe) 

10. 
  na zakup rzeczowych środków  

  i usług do produkcji  rolniczej  
(kredyt udzielany wyłącznie na działalność rolniczą) 

do 1 roku   9,00 

 

   
11. przeterminowane  

2-krotność odsetek ustawowych za 

opóźnienie 
    

 

 

Informacja o wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie dostępna jest w dokumencie „Stawki 

referencyjne”. 


