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Ryki, grudzień 2022 

 

 

 

 

 
 

Część I. Postanowienia ogólne  

  

1. Środki pieniężne zgromadzone w naszym Banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości (łącznie z 
odsetkami naliczonymi zgodnie z umową – do dnia spełnienia warunku gwarancji) równowartości w złotych 100 000 euro w 100 %.  

2. Minimalny wkład na lokaty terminowe – 500 PLN.  

3. Lokaty krótkoterminowe – założone na okres do 12 miesięcy.  

4. Lokaty długoterminowe – założone na okres od 12 miesięcy.  

5. Lokaty mogą być zakładane jako odnawialne i nieodnawialne.  

6. Lokaty negocjowane – od 100 000,00 zł. Negocjacji nie podlegają lokaty zakładane w ramach obowiązującej promocji.  

7. Kapitalizacja odsetek naliczanych dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w terminach zapadalności.  

8. Kapitalizacja odsetek naliczonych dla rachunków pozostałych następuje w terminach określonych w umowie.  

9. WIBOR – oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom: WIBOR 1M – dla terminu 1 M; WIBOR 3M– dla terminu 
3 M. Przy ustalaniu oprocentowanie kredytów lub depozytów, WIBOR 1M lub WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna 
notowań dziennych w poprzednim miesiącu dla terminu 1M lub 3M.  

10. WIBID – oprocentowanie po jakim banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków: WIBID 1M – dla terminu 1 M. Przy 
ustalaniu oprocentowanie kredytów lub depozytów, WIBID 1M obliczany jest jako średnia arytmetyczna notowań dziennych w 
poprzednim miesiącu dla terminu 1M.  
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Część II. Klienci indywidualni  

Rozdział I. Rachunki bankowe  

Lp.  Rodzaj rachunku  

Rodzaj 

oprocentowania 

w skali roku  

Stawka  

A. Rachunki Oszczędnościowo – rozliczeniowe w PLN  

1 Pol-Konto Junior zmienne 0,00 % 

2 Pol-Konto Junior+ zmienne  0,00 % 

3 Pol-Konto Student zmienne  0,00 % 

4 Pol-Konto Standard zmienne  0,00 % 

5 Podstawowy Rachunek Płatniczy zmienne 0,00 % 

B. Rachunki oszczędnościowe w PLN  

1 Rachunek oszczędnościowy Pol-EFEKT   

 do 19 999,99 zł zmienne 2,00 % 

od 20 000,00 zł do 100 000,00 zł zmienne 2,10 % 

pow. 100 000,00 zł zmienne 2,20 % 

C. Rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych     

1 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w 

USD, EUR, GBP 

zmienne 0,00 % 

 D. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w PLN  

  zakładane do 30.09.2022 zakładane od 01.10.2022 

1 1 miesięczne   stałe 0,20 % 2,50 % 

2 2 miesięczne stałe 0,25 % 2,60 % 

3 3 miesięczne   stałe 0,35 % 2,70 % 

4 6 miesięczne   zmienne1) 3,57 %* 

5 12 miesięczne   zmienne1) 3,60 %* 

6 18 miesięczne   zmienne1) 3,62 %* 

7 24 miesięczne   zmienne1) 3,64 %* 

8 36 miesięczne   zmienne1) 3,66 %* 

* Podana stawka oprocentowania lokat obliczona na podstawie stawki  WIBID 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca listopada 

2022 roku.  
D1. Lokata Mobilna 

1 6 miesięczna stałe 5,50 % 

E. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w PLN– zakładanych  w systemie bankowości internetowej  

  

  zakładane do 30.09.2022 zakładane od 01.10.2022 

1 1 miesięczne stałe 0,22 % 2,60 % 

2 2 miesięczne stałe 0,27 % 2,70 % 

3  3 miesięczne  stałe 0,37 %  3,00 % 

F. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych  

  

1 
1 miesięczne  

w USD  stałe 0,01 %  

w EUR  stałe 0,01 %  

w GBP stałe 0,01 % 
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2 
3 miesięczne  

w USD  stałe 0,01 %  

w EUR  stałe 0,01 %  

w GBP stałe 0,01 % 

3 
6 miesięczne  

w USD  stałe 0,02 %  

w EUR  stałe  0,02 %  

w GBP stałe 0,02 % 

4 12 miesięczne 

w USD stałe 0,03 % 

w EUR stałe 0,03 % 

w GBP stałe 0,03 % 

G. Pozostałe rachunki bankowe w PLN  

1 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla PKZP, SKO 

oraz osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców 

zmienne 0,00 % 

H. Zadłużenie przeterminowane  

1  Oprocentowanie przeterminowane obowiązujące dla 

debetów udzielonych do 24.02.2016r. włącznie     

zmienne  

4 – krotność stopy lombardowej NBP 

2  Oprocentowanie przeterminowane (odsetki za opóźnienie) 

obowiązujące dla debetów udzielonych od 25.02.2016r.    

zmienne  
2 – krotność sumy stopy referencyjnej NBP i 

5,5 p.p.  

1) Stopa procentowa stanowi sumę stopy referencyjnej banku pomnożona przez wartość wskaźnika plus marża klienta, przy 
zastosowaniu następujących zasad: 

1) stopą referencyjną banku jest stawka WIBID 3M, w wysokości wyznaczonej na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca 
kalendarzowego pomnożona przez wartość wskaźnika 0,50;  

2) okresy, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiada miesiącom kalendarzowym; pierwszy okres 
obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem wpływu środków na rachunek lokaty, a kończy z 
ostatnim dniem tego miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpił wpływ środków na rachunek lokaty; kolejne okresy 
obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego i kończy w 
ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.  

3) wysokość marży klienta dla lokat jest stała w całym okresie i wynosi:   
a) plus 0,03 punktu procentowego dla okresu 6 miesięcy; 
b) plus 0,06 punktu procentowego dla okresu 12 miesięcy;  
c) plus 0,08 punktu procentowego dla okresu 18 miesięcy;  
d) plus 0,10 punktu procentowego dla okresu 24 miesięcy;  
e) plus 0,12  punktu procentowego dla okresu 36 miesięcy; 

 
  

Rozdział II. Kredyty w PLN  

Lp.  Rodzaj rachunku  

Rodzaj 

oprocentowania 

w skali roku  

Stawka  

A. Kredyty gotówkowe   

1 Kredyt w rachunku płatniczym   stałe  9,90 % 

2  Kredyt gotówkowy „Dobry kredyt”  

do 1 roku 

stałe 

 

  

5,00 % 

do 2 lat 6,00 % 

do 3 lat  7,00 % 

4-5 lat 8,00 % 

6-8 lat 9,00 % 



 

str. 5  

 

   

3 Kredyt Gotówkowy  

 do 1 roku stałe 9,90 % 

powyżej 1 roku 10,90 % 

4 Kredyt Gotówkowy „Tylko dla Ciebie” udzielany do 30.09.2022 udzielany od 01.10.2022 

z ubezpieczeniem stałe 3,90 % 4,90 % 

bez ubezpieczenia 4,90 % 7,00 % 

5 Kredyt EKOLOGICZNY    

z ubezpieczeniem (na życie, majątkowym OZE*) 
*obligatoryjne, gdy celem kredytowania jest zakup lub refinansowanie instalacji 

fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła)  

stałe 4,90 % 

bez ubezpieczenia 5,90 % 

6 Kredyt Czyste Powietrze 

z ubezpieczeniem 

stałe 
6,50 % 

bez ubezpieczenia 7,00 % 

B. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe   

1 

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”: 

do 30% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem zmienne WIBOR 3M + 2,91 p.p lub wg. promocji  

do 50 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem WIBOR 3M + 3,01 p.p 
lub wg. promocji 

powyżej 50 % do 80 % wartości nieruchomości będącej 

zabezpieczeniem 

WIBOR 3M + 3,11 p.p lub wg. promocji  

1a 

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”: 

do 30% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem okresowo- stałe ustalane indywidualnie  

do 50 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem ustalane indywidualnie 

powyżej 50 % do 80 % wartości nieruchomości będącej 

zabezpieczeniem 

ustalane indywidualnie 

2 Uniwersalny kredyt hipoteczny  zmienne WIBOR 3M + 6,50 p.p 

2a Uniwersalny kredyt hipoteczny okresowo - stałe ustalane indywidualnie 

C. zadłużenie przeterminowane    

1  Oprocentowanie przeterminowane obowiązujące dla kredytów 

udzielonych do 24.02.2016r. włącznie     

zmienne  4 – krotność stopy lombardowej NBP  

2  Oprocentowanie przeterminowane (odsetki za opóźnienie) 

obowiązujące dla debetów udzielonych od 25.02.2016r.    
zmienne  

2 – krotność sumy stopy referencyjnej 

NBP i 5,5 p.p. 

 

Część III. Klienci Instytucjonalni  

Rozdział I. Rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze)  

Lp.   Rodzaj rachunku  

Rodzaj 

oprocentowania 

w skali roku 

Stawka  

A. Rachunki dla działalności rolniczej w PLN   

1 Rachunek bieżący AgroBiznes i pomocnicze zmienne 0,00 % 

2 Rachunki VAT zmienne 0,00 % 

B. Rachunki dla działalności gospodarczej , Wspólnot Mieszkaniowych w PLN  

1 Rachunek bieżący Biznes i pomocnicze zmienne 0,00 % 



 

str. 6  

 

2 Rachunki VAT zmienne 0,00 % 

C. Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych  

1 Rachunek rozliczeniowy w USD, EUR, GBP zmienne 0,00 % 

  D. Rachunek lokacyjny w PLN  

1 do 100 000 PLN zmienne 2,10 %  

powyżej 100 000 PLN 2,20 %  

 E. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w PLN  

1 1 miesięczne   stałe 2,50 % 

2 2 miesięczne stałe 2,60 % 

3 3 miesięczne   stałe 2,70 % 

4 6 miesięczne   zmienne1) 3,57 %* 

5 12 miesięczne   zmienne1) 3,60 %* 

6 18 miesięczne   zmienne1) 3,62 %* 

7 24 miesięczne   zmienne1) 3,64 %* 

8 36 miesięczne   zmienne1) 3,66 %* 

* Podana stawka oprocentowania lokat obliczona na podstawie stawki  WIBID 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca listopada 2022 
roku.  

F. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych  

1  
1 miesięczne  

w USD  stałe 0,01 %  

w EUR  0,01 %  

w GBP 0,01 % 

2  

3 miesięczne    

w USD  stałe 0,01 %  

w EUR  0,01 %  

w GBP 0,01 % 

3  
6 miesięczne  

w USD  stałe 0,02 %  

w EUR  0,02 %  

w GBP 0,02 % 

4 12 miesięczne 

w USD stałe 0,03 % 

w EUR 0,03 % 

w GBP 0,03 % 

1) Stopa procentowa stanowi sumę stopy referencyjnej banku pomnożona przez wartość wskaźnika plus marża klienta, przy 
zastosowaniu następujących zasad: 

1) stopą referencyjną banku jest stawka WIBID 3M, w wysokości wyznaczonej na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca 
kalendarzowego pomnożona przez wartość wskaźnika 0,50;  

2) okresy, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiada miesiącom kalendarzowym; pierwszy okres 
obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem wpływu środków na rachunek lokaty, a kończy z 
ostatnim dniem tego miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpił wpływ środków na rachunek lokaty; kolejne okresy 
obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego i kończy w 
ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.  

3) wysokość marży klienta dla lokat jest stała w całym okresie i wynosi:   
a) plus 0,03 punktu procentowego dla okresu 6 miesięcy; 
b) plus 0,06 punktu procentowego dla okresu 12 miesięcy;  
c) plus 0,08 punktu procentowego dla okresu 18 miesięcy;  
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d) plus 0,10 punktu procentowego dla okresu 24 miesięcy;  
e) plus 0,12  punktu procentowego dla okresu 36 miesięcy; 

 
 

 

Rozdział II. Kredyty w PLN  

Lp.  Rodzaj rachunku  

Rodzaj 

oprocentowania 

w skali roku  

Stawka  

A. Kredyty komercyjne   

1 
Kredyt w rachunku bieżącym rolniczym udzielane od 01.01.2021r.  

zmienne 

WIBOR 3M + 6,95 p.p. 

2 Kredyt w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą udzielane od 

01.01.2021r. 

 

zmienne 

WIBOR 3M + 6,95 p.p. 

3 
Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej  stałe  

8,50 % 

4 Kredyt na działalność rolniczą dla dostawców mleka Spółdzielni 

Mleczarskiej w Rykach  

stałe 5,25 %  

5 Rolnicze obrotowe i inwestycyjne udzielane od 01.01.2021r. 

Do 1 roku  

zmienne 

WIBOR 3M + 6,95 p.p. 

Powyżej 1 roku  WIBOR 3M + 6,95 p.p. 

6 Działalność gospodarcza obrotowe i inwestycyjne od 01.01.2021r. 

Do 1 roku zmienne  WIBOR 3M + 6,95 p.p. 

Powyżej 1 roku   WIBOR 3M + 6,95 p.p. 

7 Kredytowa linia hipoteczna zmienne WIBOR 3M + 6,28 p.p 

8 Kredyt Unia Biznes zmienne  WIBOR 3M + 4,50 p.p  

9 Kredyt rewolwingowy zmienne WIBOR 3M + 6,95 p.p. 

10 Kredyt obrotowy „Klęskowy” na pokrycie strat powodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych udzielane 

do 05.06.2020 

do 1 roku zmienne WIBOR 3M + 1,8 p.p 

do 3 lat WIBOR 3M + 2,1 p.p 

do 5 lat WIBOR 3M + 2,5 p.p 

11 Kredyt obrotowy „Klęskowy” na pokrycie strat powodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych udzielane 

od 06.06.2020 

do 1 roku zmienne WIBOR 3M + 3,00 p.p 

do 3 lat  WIBOR 3M + 3,5 p.p 

do 5 lat  WIBOR 3M + 4,00 p.p 

B. Kredyty preferencyjne udzielane od 01.01.2015r   

1 Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania:   

symbol RR, Z, PR, K01 zmienne  0,67 x (WIBOR 3M +  marża 2,5 

p.p.) 

C. Kredyty przeterminowane   

1  Oprocentowanie przeterminowane obowiązujące dla kredytów 

udzielonych do 24.02.2016r. włącznie     

zmienne  4 – krotność stopy lombardowej 

NBP 

2  Oprocentowanie przeterminowane (odsetki za opóźnienie) 

obowiązujące dla debetów udzielonych od 25.02.2016r.  

zmienne  
2 – krotność sumy stopy 

referencyjnej NBP i 5,5 p.p. 
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Część IV. Jednostki samorządu terytorialnego   

Rozdział I. Rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze)  

Lp.  Rodzaj rachunku  

Rodzaj 

oprocentowania 

w skali roku 

Stawka  

A. Rachunki rozliczeniowe w PLN   

 

1 Rachunek bieżący i pomocniczy    zmienne 0,00 % 

2 Rachunki VAT zmienne 0,00 % 

B. Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych  

1 Rachunek rozliczeniowy w USD, EUR, GBP zmienne 0,00 % 

C. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w PLN   

1 1 miesięczne   stałe 2,50 % 

2 2 miesięczne stałe 2,60 % 

3 3 miesięczne   stałe 2,70 % 

4 6 miesięczne   zmienne1)  3,57 %* 

5 12 miesięczne   zmienne1)  3,60 %* 

* Podana stawka oprocentowania lokat obliczona na podstawie stawki  WIBID 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca listopada 
2022 roku.  

D. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych  

1  1 miesięczne  

w USD  stałe 0,01 %  

w EUR  0,01 %  

 w GBP 0,01 % 

2  3 miesięczne  

w USD  stałe 0,01 %  

w EUR  0,01 %  

 w GBP  0,01 % 

3  
6 miesięczne  

w USD  stałe 0,02 %  

w EUR  0,02 %  

w GBP 0,02 % 

4 12 miesięczne 

w USD stałe 0,03 % 

w EUR 0,03 % 

w GBP 0,03 % 

1) Stopa procentowa stanowi sumę stopy referencyjnej banku pomnożona przez wartość wskaźnika plus marża klienta, przy 
zastosowaniu następujących zasad: 
1) stopą referencyjną banku jest stawka WIBID 3M, w wysokości wyznaczonej na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca 

kalendarzowego pomnożona przez wartość wskaźnika 0,50;  
2) okresy, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiada miesiącom kalendarzowym; pierwszy okres 

obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem wpływu środków na rachunek lokaty, a kończy z 
ostatnim dniem tego miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpił wpływ środków na rachunek lokaty; kolejne okresy 
obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego i kończy w 
ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.  

3) wysokość marży klienta dla lokat jest stała w całym okresie i wynosi:   
a) plus 0,03 punktu procentowego dla okresu 6 miesięcy; 
b) plus 0,06 punktu procentowego dla okresu 12 miesięcy;  
c) plus 0,08 punktu procentowego dla okresu 18 miesięcy;  
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d) plus 0,10 punktu procentowego dla okresu 24 miesięcy;  
e) plus 0,12  punktu procentowego dla okresu 36 miesięcy; 

 

Rozdział II. Kredyty w PLN  

Lp.  Rodzaj rachunku  

Rodzaj 

oprocentowania 

w skali roku  

Stawka  

A. Kredyty    

1 Kredyt na sfinansowanie niedoboru w roku budżetowym w rachunku kredytowym zmienne WIBOR + marża 

2 Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 

dochodach 

zmienne WIBOR + marża 

3 Kredyt na sfinansowanie niedoboru w roku budżetowym w rachunku bieżącym zmienne WIBOR + marża 

 

Część V. Produkty wycofane z oferty   

Klienci indywidualni  

Rozdział I. Rachunki bankowe zakładane do 04.11.2018 

Lp.  Rodzaj rachunku  

Rodzaj 

oprocentowania 

w skali roku  

Stawka  

A. Rachunki Oszczędnościowo – rozliczeniowe w PLN  

1  Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy  zmienne  0,00 % 

B. Pozostałe rachunki bankowe w PLN  

  

1 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla 
PKZP, SKO, Rad Rodziców, Rad Sołeckich, 
Samorządów Mieszkańców, Komitetów 
Osiedlowych, Społecznych Komitetów  

zmienne                               0,00 % 

 

Rozdział II. Kredyty w PLN  

A. Kredyty hipoteczne, mieszkaniowe i na zakup kolektorów słonecznych   

1 
Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” udzielany do 

31.12.2014 r. 

zmienne  5,99 % 

2 
Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” udzielany od 

01.01.2015 r. do 21.07.2017 r. 

zmienne WIBOR 3M + 3,71 p.p 

3 Uniwersalny kredyt hipoteczny udzielany do 21.07.2017r.  

do 1 roku   zmienne   

zgodnie z zapisami umowy, nie więcej niż odsetki maksymalne 

określone w art. 359 § 21 Kodeksu Cywilnego powyżej 1 roku zmienne 

4 Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” - remonty i adaptacje udzielany do 21.07.2017r. 

Do 1 roku zmienne   

zgodnie z zapisami umowy, nie więcej niż odsetki maksymalne 

określone w art. 359 § 21 Kodeksu Cywilnego  Powyżej 1 roku 

5 Kredyt Gotówkowy  „Jubileuszowy” udzielane do 

31.05.2021r.  

zmienne 7,99 % 

 

Klienci Instytucjonalni  

Rozdział I. Rachunki rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) 

zakładane do 04.11.2018 

Lp.   Rodzaj rachunku  

Rodzaj 

oprocentowania 

w skali roku 

Stawka  

A. Rachunki dla działalności rolniczej w PLN   

1  Rachunek bieżący i pomocniczy    zmienne  0,00 % 



 

str. 10  

 

B. Rachunki dla działalności gospodarczej , Wspólnot Mieszkaniowych w PLN  

1  Rachunek bieżący i pomocniczy     zmienne  0,00 % 

 

Rozdział II. Kredyty w PLN  

Lp.  Rodzaj rachunku  

Rodzaj 

oprocentowania 

w skali roku  

Stawka  

A. Kredyty komercyjne   

1 Kredyt pomostowy Unia Biznes, Unia Super Biznes  

udzielany do 25.04.2017 r.  

zmienne 6,65 % 

2 Rolnicze obrotowe i inwestycyjne 

Do 1 roku zmienne zgodnie z zapisami umowy, nie więcej niż odsetki 

maksymalne określone w art. 359 § 21 Kodeksu Cywilnego 
Powyżej 1 roku 

3 Działalność gospodarcza obrotowe i inwestycyjne 

Do 1 roku zmienne zgodnie z zapisami umowy, nie więcej niż odsetki 

maksymalne określone w art. 359 § 21 Kodeksu Cywilnego 
Powyżej 1 roku 

 

B. Kredyty preferencyjne udzielane do 31.12.2014    

1  Inwestycyjne udzielone od 18.09.2012r.  zmienne  1,5 stopy redyskonta weksli, w tym Kredytobiorca – 

2,625 %  

C. Kredyty preferencyjne udzielane od 01.01.2015r   

1 
Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania: 

symbol K02 - Rolnik ubezpieczony udzielane do 

07.08.2018 r. 
zmienne  

0,50 x (WIBOR 3M +  marża 2,5 p.p.)  

symbol K02 - Rolnik nieubezpieczony udzielany do 

07.08.2018 r.  
zmienne  

0,75 x (WIBOR 3M +  marża 2,5 p.p.)  

 


