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TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JORDANOWIE OD 01.05.2023 r. 

 
 

RODZAJ KREDYTU 
SPOSÓB 

OPROCENTOWANIA 
OPROCENTO-

WANIE 
 

KREDYTY DLA OSÓB PRYWATNYCH  

Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM* 
 Promocja w okresie od 01-04-2023 r. do 30-06-2023 r. 
 Oprocentowanie zmienne. 

 (RRSO: dziewięć i siedem setnych procenta) 

średni WIBOR 3M 
+ marża 1,70 pp. 8,62 % 

Kredyt hipoteczny 
 Promocja w okresie od 01-04-2023 r. do 30-06-2023 r.  
 Oprocentowanie zmienne. (RRSO: dziewięć i dziewięćdziesiąt dwa setne 

procenta) 

średni WIBOR 3M 
+ marża 2,50 pp. 9,42 % 

EKO Kredyt 
 Promocja w okresie od 01-04-2023 r. do 30-06-2023 r. 
 (RRSO: dziewięć i pięćdziesiąt dwa setne procenta) 

Oprocentowanie 
stałe 8,50 % 

Kredyt Cztery Pory Roku 
 Promocja w okresie od 01-04-2023 r. do 30-06-2023 r. 
 (RRSO: dziesięć i czterdzieści osiem setnych procenta) 

Oprocentowanie 
stałe 8,99 % 

Wygodny Kredyt Gotówkowy 
 Promocja w okresie od 01-04-2023 r. do 30-06-2023 r. 
 (RRSO: jedenaście i pięćdziesiąt setnych procenta) 

Oprocentowanie 
stałe 9,99 % 

Kredyt gotówkowy (z oprocentowaniem zmiennym) 
(RRSO: jedenaście i trzydzieści sześć setnych procenta) 

średni WIBOR 3M 
+ marża 3,00 pp. 9,92 % 

Kredyt gotówkowy (z oprocentowaniem stałym) 
 (RRSO: dziesięć i trzydzieści trzy setne procenta) 

Oprocentowanie 
stałe 9,00 % 

Kredyt w ROR 
 

 (RRSO: trzynaście i czterdzieści trzy setne procenta) 

Oprocentowanie 
stałe 9,99 % 

Debet w ROR 
  

 (RRSO: pięćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) 

Oprocentowanie 
stałe 9,99 % 

Karta kredytowa Credit / Business 
VISA lub MasterCard 
(RRSO: dwadzieścia siedem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) 

Oprocentowanie 
zmienne 20,50 % 

 

KREDYTY HIPOTECZNE O OPROCENTOWANIU OKRESOWO - STAŁYM  

Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM* 
 Promocja w okresie od 01-04-2023 r. do 30-06-2023 r. 
 Oprocentowanie okresowo - stałe. 

 (RRSO: osiem i trzydzieści dwa setne procenta) 

Oprocentowanie okresowo – stałe 
przez pierwsze 60 miesięcy, 

następnie zmienne: 
średni WIBOR 3M + marża 1,70 pp. 

7,50 % 

Kredyt hipoteczny 
 Promocja w okresie od 01-04-2023 r. do 30-06-2023 r. 
 Oprocentowanie okresowo - stałe. 

 (RRSO: osiem i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) 

Oprocentowanie okresowo – stałe 
przez pierwsze 60 miesięcy, 

następnie zmienne: 
średni WIBOR 3M + marża 2,50 pp. 

8,00 % 

 

* Dla kredytów udzielonych od dnia 01-01-2023 r. do czasu, gdy saldo kredytu będzie wynosiło powyżej 80% wartości nieruchomości 

   będącej zabezpieczeniem, oprocentowanie kredytu zostaje podwyższone o 1,00 pp. 
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RODZAJ KREDYTU 
SPOSÓB 

OPROCENTOWANIA 
OPROCENTO-

WANIE 
 

KREDYTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH  

Kredyt inwestycyjny 
 Oprocentowanie zmienne. 

śr. WIBOR 3M z pop. kw. 
+ marża 4,80 pp. 11,73 % 

Kredyt inwestycyjny Wspólny Remont 
(dla Wspólnot Mieszkaniowych) Oprocentowanie zmienne. 

Promocja w okresie od 01-04-2023 r. do 30-06-2023 r. 

śr. WIBOR 3M z pop. kw. 
+ marża 1,79 pp. 8,72 % 

Kredytowa Linia Hipoteczna 
Oprocentowanie zmienne. 

śr. WIBOR 3M z pop. kw. 
+ marża 4,30 pp. 11,23 % 

Kredyt „SZYBKI BIZNES” 
Promocja w okresie od 15-03-2023 r. do 30-06-2023 r. 

Oprocentowanie 
stałe 8,50 % 

Kredyt „MÓJ BIZNES” 
Oprocentowanie zmienne. 

Promocja w okresie od 01-04-2023 r. do 30-06-2023 r. 

śr. WIBOR 3M z pop. kw. 
+ marża 2,50 pp. 9,43 % 

Kredyt w rachunku bieżącym 
Oprocentowanie zmienne. 

śr. WIBOR 3M z pop. kw. 
+ marża 5,00 pp. 11,93 % 

Kredyt obrotowy, płatniczy 
Oprocentowanie zmienne.  

śr. WIBOR 3M z pop. kw. 
+ marża 5,20 pp. 12,13 % 

Kredyt rewolwingowy 
Oprocentowanie zmienne. 

śr. WIBOR 3M z pop. kw. 
+ marża 5,20 pp. 12,13 % 

Kredyt technologiczny 
z premią technologiczną BGK 
Oprocentowanie zmienne. 

śr. WIBOR 3M z pop. kw. 
+ marża 4,95 pp. 11,88 % 

Marża Banku może ulec obniżeniu o 0,10 pp. w przypadku zabezpieczenia w postaci gwarancji de minimis 

 (w ramach transferu korzyści) 
 

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW PRZETERMINOWANYCH  

Kredyt przeterminowany 
Oprocentowanie przeterminowane liczone według 

wzoru: (stopa referencyjna NBP + marża 5.5 pp.) x 2 

Oprocentowanie 
zmienne 24,50 % 

 

KREDYTY UDZIELANE NA STANDARDOWYCH WARUNKACH CENOWYCH 

Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM 
 

Oprocentowanie zmienne. (RRSO: dziewięć i osiemdziesiąt setnych 

procenta) 

średni WIBOR 3M 
+ marża 1,99 pp. 8,91 % 

Kredyt hipoteczny 
 

Oprocentowanie zmienne. (RRSO: jedenaście i dziewięćdziesiąt cztery setne 

procenta) 

średni WIBOR 3M 
+ marża 4,00 pp. 10,92 % 
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RODZAJ KREDYTU 
SPOSÓB 

OPROCENTOWANIA 
OPROCENTO-

WANIE 
 

KREDYTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU  

Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM 
Umowy zawarte do 31-03-2022 r. 
Oprocentowanie zmienne. 

 (RRSO: dziewięć i pięćdziesiąt cztery setne procenta) 

śr. WIBOR 3M z pop. kw. 
+ marża 1,99 pp. 8,92 % 

Kredyt hipoteczny 
Umowy zawarte do 31-03-2022 r. 
Oprocentowanie zmienne. 

 (RRSO: dziesięć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) 

śr. WIBOR 3M z pop. kw. 
+ marża 3,00 pp. 9,93 % 

Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM 
Niezabezpieczony hipotecznie 
Oprocentowanie zmienne. 

 (RRSO: dziesięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) 

śr. WIBOR 3M z pop. kw. 
+ marża 3,00 pp. 9,93 % 

Kredyt hipoteczny powyżej 5 lat 
(RRSO: siedem i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) 

Oprocentowanie 
zmienne 7,20 % 

Kredyt mieszkaniowy do 10 lat 
(RRSO: sześć i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) 

Oprocentowanie 
zmienne 5,85 % 

Kredyt mieszkaniowy powyżej 10 lat 
(RRSO: siedem i dwadzieścia setnych procenta) 

Oprocentowanie 
zmienne 6,49 % 

Kredyt przeterminowany Oprocentowanie 
zmienne 10,00 % 

 
W/w oprocentowania podane są w skali roku. 

Tabelę Oprocentowania Kredytów przyjęto Uchwałą Nr 4/21/2023 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie w dniu 26-04-2023r. 


