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Oprocentowanie kredytów w Banku Spółdzielczym w Ruścu 

I. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

 RODZAJ KREDYTU RODZAJ 
OPROCENTOWANIA 

SPOSÓB USTALENIA STAWKI 
BAZOWEJ 

OPROCENTOWANIE 

1. Kredyt gotówkowy: 
a) ze spłatą do 5 lat              

(do kwoty 10.000,00 zł) 
b) ze spłatą do 3 lat    
c) ze spłatą od 3 lat             

do 10 lat               

 
 

zmienne 
zmienne 
zmienne 

 
 

Uchwała Zarządu Banku 
Uchwała Zarządu Banku 
Uchwała Zarządu Banku 

 
 

11,10 % 
11,29 % 
11,19 % 

2. Kredyt gotówkowy sezonowy: 
a) wiosenny 
b) wakacyjny 
c) szkolny 
d) jesienny 
e) świąteczny 

 
zmienne 
zmienne 
zmienne 
zmienne 
zmienne 

 
Uchwała Zarządu Banku 
Uchwała Zarządu Banku 
Uchwała Zarządu Banku 
Uchwała Zarządu Banku 
Uchwała Zarządu Banku 

 
8,69 % 
8,99 % 

10,09 % 
10,09 % 
9,09 % 

3. Kredyt odnawialny w ROR zmienne Uchwała Zarządu Banku 12,00 % 

4. Kredyt gotówkowy „Moja Posesja” zmienne Uchwała Zarządu Banku 9,29% 

5. Kredyt gotówkowy „dla 
pracowników instytucji 
finansowych i jednostek samorządu 
terytorialnego” 

 
zmienne 

kwotowanie na dwa dni robocze 
przed dniem 1 lutego każdego 

roku kalendarzowego 

 
WIBOR 12M                                     

plus 4,10 pp. marży tj. 7,75% 

6. Kredyt gotówkowy „Eko” zmienne kwotowanie na dwa dni robocze 
przed dniem 1 lutego każdego 

roku kalendarzowego 

 
WIBOR 12M                                     

plus 3,70 pp. marży tj. 7,35% 

7.  Kredyt zabezpieczony hipotecznie: 
a) mieszkaniowy 

 
 

 
b) konsolidacyjny 

 
 
 

c) konsumpcyjny 

 
zmienne 

 
 
 

zmienne 
 
 
 

zmienne 

 
 
 

kwotowanie na dwa dni robocze 
przed pierwszym dniem każdego 

kwartału kalendarzowego 

 
WIBOR 3M                                     

plus 2,10 pp. marży tj. 9,15% 
 

WIBOR 3M                                     
plus 4,00 pp. marży tj. 

11,05% 
 

WIBOR 3M                                     
plus 4,50 pp. marży tj. 

11,55% 

8.  
 
Kredyt przeterminowany: 

 
 

zmienne 

 
 

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej 
 

 

 
2 x (stopa referencyjna NBP 

plus 5,5 pp.) tj. 24,50% 

 

II. DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 

 RODZAJ KREDYTU RODZAJ 
OPROCENTOWANIA 

SPOSÓB USTALENIA STAWKI 
BAZOWEJ 

OPROCENTOWANIE 

 
1. 

 
Kredyt obrotowy na zakup 
inwentarza, pasz, mieszanek itp.                          
(w rachunku kredytowym) 

 
zmienne 

średnia arytmetyczna  
z pięciu ostatnich kwotowań 
miesiąca przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego 

 
WIBOR 3M                                     

plus 5,90 pp. marży tj. 
12,98% 

 

2. Kredyt obrotowy „Dobry Plon”             
na zakup nawozów, środków 
ochrony roślin, paliwa itp.                      
(w rachunku kredytowym) 

 
zmienne 

średnia arytmetyczna  
z pięciu ostatnich kwotowań 
miesiąca przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego 

 
WIBOR 3M                                     

plus 5,70 pp. marży tj. 
12,78% 

 

 
3. 

 
Kredyt inwestycyjny 

 
zmienne 

średnia arytmetyczna  
z pięciu ostatnich kwotowań 
miesiąca przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego 

 
WIBOR 3M                                     

plus 3,90 pp. marży tj. 
10,98% 
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4. 

 
Kredyt unijny 

 
zmienne 

średnia arytmetyczna  
z pięciu ostatnich kwotowań 
miesiąca przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego 

 
WIBOR 3M                                     

plus 4,00 pp. marży tj. 
11,08% 

 

 
5. 

 
Kredyt hipoteczny 

 
zmienne 

średnia arytmetyczna  
z pięciu ostatnich kwotowań 
miesiąca przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego 

 
WIBOR 3M                                     

plus 3,70 pp. marży tj. 
10,78% 

 

 
6. 

 
Kredyt obrotowy w rachunku 
bieżącym „SGB Agro” 

 
zmienne 

średnia arytmetyczna  
z pięciu ostatnich kwotowań 
miesiąca przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego 

 
WIBOR 3M                                     

plus 5,70 pp. marży tj. 
12,78% 

 

7. Kredyt obrotowy w rachunku 
bieżącym „SGB Agro” – 
AGROKREDYT  

 
zmienne 

średnia arytmetyczna  
z pięciu ostatnich kwotowań 
miesiąca przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego 

 
WIBOR 3M                                     

plus 4,80 pp. marży tj. 
11,88% 

 

8.  
 
 
Kredyt przeterminowany: 

 
 

 
zmienne 

 
 
 

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej 
 

 
 

2 x (stopa referencyjna NBP 
plus 5,5 pp.) tj. 24,50% 

 

III. DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ 

 RODZAJ KREDYTU RODZAJ 
OPROCENTOWANIA 

SPOSÓB USTALENIA STAWKI 
BAZOWEJ 

OPROCENTOWANIE 

1. Kredyt obrotowy                               
(w rachunku kredytowym) 

 
zmienne 

 

średnia arytmetyczna  

z pięciu ostatnich kwotowań 

miesiąca przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego 

 

WIBOR 3M                                     

plus 5,90 pp. marży tj. 

12,98% 

 
2. 

 
Kredyt inwestycyjny 

 

zmienne 

średnia arytmetyczna  

z pięciu ostatnich kwotowań 

miesiąca przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego 

 

WIBOR 3M                                     

plus 3,90 pp. marży tj. 

10,98% 

3.  
Kredyt unijny 

 

zmienne 

średnia arytmetyczna  

z pięciu ostatnich kwotowań 

miesiąca przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego 

 

WIBOR 3M                                     

plus 4,00 pp. marży tj. 

11,08% 

4. Kredyt hipoteczny  

zmienne 

średnia arytmetyczna  

z pięciu ostatnich kwotowań 

miesiąca przed rozpoczęciem 

okresu odsetkowego 

 

WIBOR 3M                                     

plus 3,70 pp. marży tj. 

10,78% 

5. Kredyt obrotowy w rachunku 
bieżącym 

 średnia arytmetyczna  

z pięciu ostatnich kwotowań 

miesiąca przed rozpoczęciem 

 

WIBOR 3M                                     
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zmienne okresu odsetkowego plus 4,20 pp. marży tj. 

11,28% 

6.   
 
Kredyt przeterminowany: 

 
 

zmienne 

 
 

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej 

 
 

2 x (stopa referencyjna NBP 
plus 5,5 pp.) tj. 24,50% 
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