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BANK  SPÓŁDZIELCZY  W  SUCHEDNIOWIE   

 

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH  

(obowiązujące od dnia 04.05.2023r.) 

 

 
KREDYT ODNAWIALNY W ROR3) wg stałej stopy procentowej 

z ubezpieczeniem1) bez ubezpieczenia 

udzielone od dnia 07.04.2022r.  9,80% 9,90% 
udzielone od dnia 04.11.2021r.  9,40% 9,50% 

 

 
DEBET W ROR wg stałej stopy procentowej 

udzielone od dnia 07.04.2022r. 11,30% 
 

 

KREDYTY OKAZJONALNE                 
(nazwa /okres oferty) 

wg zmiennej stopy procentowej wg stałej stopy procentowej 

Letnia promocja  
(12.06 – 22.09.2017r.) 

8,10% x 

Gotówka bez prowizji 
(20.01 – 30.04.2020r.) 

x 7,99% - dla posiadaczy ROR 

8,99% - dla pozostałych Klientów 
Promocyjny kredyt gotówkowy 

(18.05 – 30.09.2020r.) 
x 5,99% - dla posiadaczy ROR 

6,99% - dla pozostałych Klientów 
Świąteczna promocja                 
(01.12.2020r. – 08.01.2021r.) 

x 6,50% 

Korzystna promocja                          
(22.02 – 30.04.2021r.) 

x 6,80% 

Jesienna promocja                                      
(27.09 – 08.12.2021r.) 

8,60% 6,80% 

Śnieżynka  
(od 14.12.2021r. – 28.02.2022r.) 

8,99% x 

Kredyt BEZ PROWIZJI 

(05.04 – 15.07.2022r.) 
8,99% x 

Kredyt BEZ PROWIZJI 
(18.07 – 31.12.2022r.)  

x 8,99% 

SUPEROKAZJA 
(od 23.01.2023r.) 

8,99% - dla posiadaczy ROR 

9,99% - dla pozostałych Klientów 

x 

KREDYT WAKACYJNY 
(od 04.05.2023r.) 

x 9,50% - dla posiadaczy ROR 

10,50% - dla pozostałych Klientów 

WYGODNY KREDYT NA 

SZCZĘŚCIE 

wg zmiennej stopy procentowej wg stałej stopy procentowej 

do 24 miesięcy powyżej  

24 miesięcy 

do 24 miesięcy 
 

powyżej  

24 miesięcy  

do 60 miesięcy 
udzielone od dnia 03.10.2022r.  X X 8,50% 8,99% 
udzielone od dnia 04.11.2021r. 

do dnia 30.09.2022r.  
8,30% 8,50% X 

 

X 

 

udzielone od dnia 07.10.2021r.  

do dnia 03.11.2021r. 
8,30% 8,50% X X 

 
udzielone od dnia 22.02.2021r.  

do dnia 06.10.2021r. 
X 8,10% 6,20% 

 

X 

 
udzielone od dnia 01.04.2019r.  

do dnia 19.02.2021r.  
6,80% 7,10% 5,20% X 
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KREDYT KONSUMPCYJNY  

do 8 lat 

Oprocentowanie zmienne wg średniomiesięcznej stawki WIBOR 

3M + stała marża bankowa 
 

 

 Oprocentowanie zmienne  Oprocentowanie 
okresowo-stałe 

KREDYT MIESZKANIOWY 
do 30 lat 

Średniomiesięczna stawka 

WIBOR 3M + stała marża bankowa   
Ustalane indywidualnie 

 
KREDYT HIPOTECZNY 

do 15 lat 

Średniomiesięczna stawka 

WIBOR 3M + stała marża bankowa 
Ustalane indywidualnie 

 
 

 
KREDYTY  OKAZJONALNE  DLA WYBRANYCH  GRUP ZAWODOWYCH 

 
kredyty udzielone w okresie od dnia  07.04.2015r. do dnia 31.12.2015r. – 8,80% 

kredyty udzielone w okresie od dnia  25.04.2016r. do dnia 31.12.2016r. – 8,60% 

kredyty udzielone w okresie od dnia  20.03.2017r. do dnia 30.06.2017r. – 7,80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1) W przypadku rezygnacji przez Kredytobiorcę w okresie kredytowania z ubezpieczenia na życie, automatycznie od 

pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym wygasła ochrona ubezpieczeniowa, Bank podwyższy 

wysokość oprocentowania kredytu, do wysokości oprocentowania dla klientów niekorzystających z ubezpieczenia na 

życie, według stanu przypadającego na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygasła 

ochrona ubezpieczeniowa.  

2) W przypadku likwidacji posiadanego przez Kredytobiorcę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie 

kredytowania, automatycznie od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym dokonano likwidacji 

rachunku, Bank podwyższy wysokość oprocentowania kredytu, do wysokości oprocentowania dla klientów 

nieposiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego według stanu przypadającego na pierwszy dzień 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano likwidacji rachunku. 

3) oprocentowanie obowiązuje przez pełny 12 - miesięczny okres kredytowania. W kolejnym 12 - miesięcznym okresie 

kredytowania obowiązywać będzie oprocentowanie w wysokości stawki oprocentowania obowiązującej w dniu 

przedłużenia Umowy kredytu. 

KREDYTY UDZIELONE  DO DNIA     

29.03.2019r. 

powyżej 36 miesięcy 
wg zmiennej stopy procentowej 

z ubezpieczeniem1) bez ubezpieczenia 
Gotówkowy  9,30% 9,35% 
Gotówkowy dla osób posiadających lub 

otwierających w Banku rachunek ROR 2)  
9,30% 9,35% 

  


