
Oprocentowanie zmienne

(w stosunku rocznym)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

  - od 0,01 zł do 49,999,99 zł 0,05%

  - od 50.000,00 zł do 99.999,99 zł 0,05%

  - od 100.000,00 zł do 499.999,99 zł 0,05%

  - od 500.000,00 zł 0,05%

Termin lokaty Kwota lokaty
Oprocentowanie zmienne

2

(w stosunku rocznym)

    - poniżej 10.000,00 zł 0,02%

    - od 10.000,00 zł do 29.999,99 zł 0,02%

    - od 30.000,00 zł 0,02%

    - poniżej 10.000,00 zł 0,03%

    - od 10.000,00 zł do 29.999,99 zł 0,03%

    - od 30.000,00 zł 0,03%

    - poniżej 10.000,00 zł 0,05%

    - od 10.000,00 zł do 29.999,99 zł 0,05%

    - od 30.000,00 zł 0,05%

   - poniżej 10.000,00 zł 0,10%

   - od 10.000,00 zł do 29.999,00 zł 0,10%

   - od 30.000,00 zł 0,10%

  12 - miesięczna lokata progresywna3    - od 100,00 zł 0,25%

   24 - miesięczna    - od 100,00 zł 0,30%

Oprocentowanie zmienne

(w stosunku rocznym)   

0,00%

0,00%

EUR                        0,01%

USD 0,01%

Oprocentowanie zmienne
5

(w stosunku rocznym)

 Lokata progresywna 9 - miesięczna 6   - od  100,00 zł 0,15%

 Rachunek oszczędnościowy a'vista - 0,00%

Oprocentowanie stałe
5

(w stosunku rocznym)

 Lokata "Letnia" 3 - miesięczna   - od 100,00 zł 0,40%

 Lokata "Letnia" 6 - miesięczna   - od 100,00 zł 0,60%
 5

 kapitalizacja po okresie umownym

TABELA OPROCENTOWANIA 
[obowiązuje od dnia 01.03.2021 r.]

  RACHUNKI i LOKATY

 

  Rachunki rozliczeniowe 

  Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR)

  Rachunek VAT 

  Mieszkaniowe rachunki powiernicze

  RACHUNKI BANKOWE w PLN

 4 
kapitalizacja kwartalna

 2
 kapitalizacja po okresie umownym 

LOKATY i RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY

 3 
w przypadku zadysponowania 12-miesięczną lokatą progresywną przed upływem zadeklarowanego terminu, Bank wypłaca oprocentowanie za każdy pełny 

miesiąc wg stopy procentowej obowiązującej dla danego miesiąca. Za każdy rozpoczęty (niepełny) miesiąc oprocentowanie nie przysługuje.

  RACHUNKI BANKOWE w EUR i USD

Rachunek dla klientów instytucjonalnych

Rachunek oszczędnościowy                 

"KONTO JAK MARZENIE"4

  LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE TERMINOWE w PLN

 

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

 
1
kapitalizacja miesięczna

12 - miesięczna

Rachunek oszczędnościowy

"KONTO JAK MARZENIE"1

1 - miesięczna

3 - miesięczna

6 - miesięczna

 6
 w przypadku zadysponowania 9-miesięczną lokatą progersywną przed upływem zadeklarowanego terminu, Bank wypłaca oprocentowanie za każdy pełny    

kwartał wg stopy procentowej obowiązującej dla danego kwartału. Za każdy rozpoczęty (niepełny) kwartał oprocentowanie nie przysługuje.



Wyszczególnienie Okres spłaty
Oprocentowanie zmienne

(w stosunku rocznym)   

 Kredyt odnawialny w ROR   - do 1 roku 7,20%

 - dla umów zawartych od 08.06.2020 r. 6,99%

 - dla umów zawartych do 07.06.2020 r. 5,99%

 Kredyt  mieszkaniowy

 "Mój dom - Moje mieszkanie"
  - do 25 lat WIBOR 3M + marża od 2,19 p.p.

 Pożyczka hipoteczna   - do 25 lat
WIBOR 3M 

+ marża 5,60 p.p. / 6 p.p.

 Kredyt konsolidacyjny   - do 25 lat
WIBOR 3M

+ marża 4,50 p.p. / 6 p.p.
 Karta kredytowa BPS VISA CREDIT: transakcje  

gotówkowe, bezgotówkowe, przelewy z karty
  - 7,20%

 Karta kredytowa VISA GOLD: transakcje gotówkowe, 

bezgotówkowe, przelewy z karty
  - 7,20%

Wyszczególnienie Okres spłaty
Oprocentowanie zmienne

(w stosunku rocznym)   

 Kredyt w rachunku bieżącym   - do 1 roku WIBOR 3M + marża od 5,00 p.p.

  - do 1 roku WIBOR 3M + marża od 5,00 p.p.

  - do 3 lat WIBOR 3M + marża od 5,50 p.p.

  - do 3 lat WIBOR 3M + marża od 5,00 p.p.

  - do 15 lat WIBOR 3M + marża od 5,50 p.p.

  - do 3 lat WIBOR 3M + marża od 5,25 p.p.

  - do 10 lat WIBOR 3M + marża od 6,00 p.p.

 Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych   - do 10 lat WIBOR 3M + marża od 5,00 p.p.

 Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR na warunkach ARiMR

 - dla umów zawartych do 31.12.2015 r. 2,00%

 - dla umów zawartych od 01.01.2016 r. 11,20%

Wyszczególnienie Okres spłaty
Oprocentowanie zmienne

(w stosunku rocznym) 

 Kredyt gotówkowy 

 "Do wyczerpania zapasów"
  - do 8 lat 5,99%

  - do 3 lat 7,20%

  - do 8 lat 7,20%

 Limit zadłużenia w ROR   - 7,20%

Wyszczególnienie
Oprocentowanie

(w stosunku rocznym)
Obowiązuje od dnia

Stopa referencyjna 0,10% 29.05.2020

Stopa lombardowa 0,50% 29.05.2020

Stopa depozytowa 0,00% 29.05.2020

Stopa redyskonta weksli 0,11% 29.05.2020

 Zadłużenie przeterminowane

 Kredytowa linia hipoteczna

 Kredyt obrotowy

 Kredyt inwestycyjny

 KREDYTY DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ i ROLNICZĄ

  KREDYTY i POŻYCZKI

 

 KREDYTY i POŻYCZKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH

STOPY PROCENTOWE NBP

KREDYTY WYCOFANE Z OFERTY

  - do 8 lat

 Kredyt gotówkowy "Wygodny kredyt"

 Kredyt gotówkowy dla spółdzielców


