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Lp. Rodzaj kredytu ZMIENNA STOPA PROCENTOWA

I KREDYTY OBROTOWE

1. kredyty w rachunku bieżącym 7,20%

2. kredyty w rachunku bieżącym
WIBOR 1 lub 3 M + marża

1  
(nie mniej niż 6% i nie 

więcej niż odsetki maksymalne)

3. kredyty w rachunku kredytowym 7,20%

4. kredyty w rachunku kredytowym WIBOR 1 lub 3 M + marża
1 
(nie mniej  niż 6%)

1
 rekomendowana marża wynosi co najmniej 3 p.p.

II KREDYTY INWESTYCYJNE

1. kredyty w rachunku kredytowym 7,20%

2. kredyty w rachunku kredytowym
WIBOR 1 lub 3 M + marża

1  
(nie mniej niż 6% i nie 

więcej niż odsetki maksymalne)

III KREDYTY DLA ROLNIKÓW

1. kredyty obrotowe w rachunku bieżącym 7,20%

2. kredyty obrotowe w rachunku kredytowym 7,20%

3. kredyty inwestycyjne w rachunku kredytowym 7,20%

4.

kredyty inwestycyjne i klęskowe objęte 

dopłatami do oprocentowania ze środków 

ARiMR

według postanowień zawartych w umowie współpracy 

IV FAKTORING

Faktoring
WIBOR 1M + marża

3
 (nie mniej niż 6%  i nie więcej niż 

odsetki maksymalne) 

V KREDYTY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

1. kredyty na remonty z premią
WIBOR 3M + marża

2
 (nie mniej niż 6%  i nie więcej niż 

odsetki maksymalne)

2.
kredyty z premią na realizację przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych
WIBOR 3M + marża

2
 (nie mniej niż 6%  i nie więcej niż 

odsetki maksymalne)

VI KREDYTY W KONSORCJYM

Kredyty udzielone na podstawie umów 

konsorcyjnych, w których Bank Spółdzielczy w 

Chrzanowie występuje jako uczestnik konsorcjum

wysokość oprocentowania ustalana jest na podstawie 

umowy konsorcyjnej

VII KREDYTY SEKTORA JST

kredyty udzielane jednostkom samorządu 

terytorialnego i ich związkom

wysokość oprocentowania ustalana jest w drodze 

postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na 

podstawie Ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. 

z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

odsetki maksymalne
dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego 

Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych

IX ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE

odsetki maksymalne za opóźnienie
dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego 

Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych

tab kr fir 200528

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

1
 rekomendowana marża wynosi co najmniej 3 p.p.

2
 rekomendowana marża wynosi 2 p.p.

3
 rekomendowana marża wynosi co najmniej 4 p.p.

VIII ODSETKI MAKSYMALNE


