
TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CZARNYM DUNAJCU. 

Tabela oprocentowania obowiązuje od dnia 01.04.2023 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KREDYTY 

 

OPROCENTOWANIE (%) 

Kredyty dla osób fizycznych: 

Kredyty na cele remontowe do 5 lat* 10,00% -11,50% 

Kredyt na cele remontowe powyżej 5 lat* 11,00% – 12,50% 

Kredyty remontowy EKO-LOGICZNY 8,9% -w okresie pierwszych 12 miesięcy oprocentowanie 

obniżone o 0,8% do 8,1% ***** 

Kredyty gotówkowe, samochodowe*  13,00% -16,00% 

Kredyty w ROR* 9,0 % 

Kredyt hipoteczny Mój Dom ** 8,60%-9,60% -w okresie pierwszych 12 miesięcy 

oprocentowanie obniżone o 0,6% do 8,0-9,0***** 

Kredyt hipoteczny Mój Dom ze stopą okresowo stałą **** 12,00% 

Kredyt hipoteczny na dowolny cel Komfort** 9,10-10,10% 

Kredyt hipoteczny na dowolny cel Komfort  ze stopą okresowo 

stałą **** 13,50% 

  

Kredyty na działalność gospodarczą: 

Inwestycyjne *** 8,70% - 11,90%    

Obrotowe *** 9,30% - 11,90%  

Kredytowa linia hipoteczna *** 9,20% - 11,20%  

Kredyty w rachunku bieżącym /niewykorzystane/*** Udzielony do 100.000 PLN 10,40%  /2,00%/  

Udzielony od 100.000 PLN 9,90%  /2,00%/  

Kredyty na działalność rolniczą: 

Inwestycyjne*** 8,40% - 11,90%  

Obrotowe*** 9,0% - 11,90% 

KREDYTY PRZETERMINOWANE 

Kredyty przeterminowane udzielone do dnia 29.02.2016 16% 

Kredyty przeterminowane udzielone od dnia 01.03.2016 24,50% =  2 x (stopa referencyjna NBP 6,75% + 5,5%) 

PRODUKTY KREDYTOWE WYCOFANE Z OFERTY 

Kredyty dla osób fizycznych: 

Kredyty mieszkaniowe  9,15% - 10,55% 

Kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipotecznie  ***  

 
7,70% - 10,60% 

Kredyty zabezpieczone hipotecznie na dowolny cel *** 

 
7,70% - 10,60% 

Kredyty na działalność gospodarczą: 

Inwestycyjne udzielone do 30.09.2018  do 10,70% 

Obrotowe  do 30.09.2018 do 11,20% 

Kredyty w rachunku bieżącym /niewykorzystane/  - udzielone do 

31.05.2021 

11,90%  /2,00%/ 



 

Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu stosuje kapitalizację kwartalną do wkładów a’vista i ROR oraz roczną do wkładów IKE. 

Oprocentowanie kredytów, lokat oraz wkładów oszczędnościowych podane jest w stosunku rocznym. 

* - kredyty oprocentowane według stałej stopy procentowej w całym okresie kredytowania,  

**-kredyty oprocentowane według stopy referencyjnej Banku (WIBOR 3M) + marża Banku. Stopa referencyjna Banku: WIBOR 3M 

na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie półrocza kalendarzowego. Do dnia 01.01.2023 WIBOR 3M wynosi – 7,02%.  

*** - kredyty oprocentowane według stopy referencyjnej Banku. Stopą referencyjną Banku jest stawka oprocentowania 

dwunastomiesięcznych lokat terminowych oszczędnościowych (LOKATA 12M) obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Czarnym 

Dunajcu, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania; Od dnia 01.01.2023r. stopa 

referencyjna - Lokata terminowa 12M wynosi – 5,10% 

****- kredyty ze stopą okresowo stałą w okresie  pierwszych 60 miesięcy od daty podpisania umowy. 

*****- w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia mowy oprocentowanie obniżone o wartość określoną w tabeli w przypadku 

wyrażenia zgody przez wnioskodawcę. Powyższe obniżenie oprocentowania kredytu nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych 

warunków. Po tym okresie oprocentowanie kredytu automatycznie powróci do wysokości standardowej określonej w umowie kredytu. 

 

KREDYT NA CELE REMONTOWE  

Oprocentowanie 10,50% 

Prowizja 2% 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,84% 

Przykład reprezentatywny dla kredytu na cele remontowe – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota kredytu (Bank nie 

kredytuje kosztów) 56.700,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 78.717,61 zł; oprocentowanie stałe 10,50%; całkowity koszt kredytu 

22.017,61zł (w tym: opłata za rozpatrzenie wniosku 30 zł, prowizja/ opłata przygotowawcza 1.134,00 zł, odsetki 20.853,612 zł. Kredyt  jest 

rozłożony na 75 miesięcznych równych rat kapitałowo odsetkowych płatnych w okresach miesięcznych, w tym 74 rat po 1.034,05 zł i 

ostatnia rata 1.033,91 zł. Kalkulacja dokonana w dniu 1 marca 2023 r. – na reprezentatywnym przykładzie.  

 

KREDYT  REMONTY EKO-LOGICZNY  

Oprocentowanie 8,90% 

Prowizja 2% 

DEPOZYTY  

Rachunki bieżące i pomocnicze w PLN 0,00% 
Rachunki bieżące w EUR i USD 0,00% 
Rachunki rolnicze nieoprocentowane 
Rachunki budżetowe bieżące i pomocnicze 0,80% 

Rachunki a’vista 1,10% 

Rachunek VAT 0,00% 

Rachunki podstawowe PRP / PRP JUNIOR 0,00% 
Wkłady SKO 3,50% 

Rachunki ROR w PLN                            0,10% 

Rachunki oszczędnościowe do  ROR w PLN                            3,00% 

Rachunki ROR w walucie EUR I USD 0,00% 
 OSOBY FIZYCZNE 

 PLN EUR USD 

Terminowa lokata oszczędnościowa 1M 3,10% 0,01% 0,05% 

Terminowa lokata oszczędnościowa 3M 3,40% 0,01% 0,05% 

Terminowa lokata oszczędnościowa 6M 4,00% 0,01% 0,10% 

Terminowa lokata oszczędnościowa 12M 5,10% 0,01% 0,10% 

 PLN 

Terminowa lokata oszczędnościowa 24M 5,30% 

Terminowa lokata oszczędnościowa 36M 5,50% 
Terminowa lokata oszczędnościowa  „dopłata” 3M 3,40% 

Terminowa lokata oszczędnościowa  „dopłata” 6M 4,00% 

Terminowa lokata oszczędnościowa  „dopłata” 12M 5,10% 

Lokata internetowa 1M  3,10% 

Lokata internetowa 3M 3,40% 

Lokata internetowa 6M 4,00% 

Lokata internetowa 12M 5,10% 

IKE  4,60% 

 PODMIOTY 

GOSPODARCZE 

JEDNOSTKI 

SAMORZĄDOWE 

Lokata terminowa internetowa 7-dniowa  2,80% 2,00% 
Lokata terminowa 1M / Lokata terminowa internetowa 1M 3,10% 2,20% 

Lokata terminowa 3M / Lokata terminowa internetowa 3M 3,40% 2,45% 

Lokata terminowa 6M / Lokata terminowa internetowa 6M 4,00% 3,00% 

Lokata terminowa 12M  5,10% 3,50% 



Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,91% 

Przykład reprezentatywny dla kredytu na cele remontowe – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota kredytu (Bank nie 

kredytuje kosztów) 100.000,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 142.165,57 zł; oprocentowanie stałe 8,90%; całkowity koszt kredytu 

42.165,57 zł (w tym: opłata za rozpatrzenie wniosku 30 zł, prowizja/ opłata przygotowawcza 2.000,00 zł, odsetki 40.135,57 zł. Kredyt  jest 

rozłożony na 96 miesięcznych równych rat kapitałowo odsetkowych płatnych w okresach miesięcznych, w tym 95 rat po 1.459,74 zł i 

ostatnia rata 1.460,27 zł. Kalkulacja dokonana w dniu 1 marca 2022 r. – na reprezentatywnym przykładzie.  

 

KREDYT GOTÓWKOWY / SAMOCHODOWY 

Oprocentowanie 14,70% 

Prowizja 4% 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,69% 

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego – uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota kredytu (Bank nie kredytuje 

kosztów) 25.500,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 34.022,12 zł; oprocentowanie stałe 14,70%; całkowity koszt kredytu 8.522,12 zł (w tym: 

opłata za rozpatrzenie wniosku 30 zł, prowizja/ opłata przygotowawcza 1020,00 zł, odsetki 7.472,12 zł. Kredyt  jest rozłożony na 43 

miesięcznych równych rat kapitałowo odsetkowych płatnych w okresach miesięcznych, w tym 42 rat po 766,63 zł i ostatnia rata 773,66 zł. 

Kalkulacja dokonana w dniu 1 lipca 2022 r.  – na reprezentatywnym przykładzie.  

 

 

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez Bank Spółdzielczy w Czarnym 

Dunajcu na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla 

prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia: 

1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie 

wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w niniejszej 

Umowie), 

2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej 

liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych), 

3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu 

rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy. 

 

KREDYT HIPOTECZNY MÓJ DOM 

Oprocentowanie 9,10% 

Prowizja 2% 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,82% 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,82%, dla kredytu hipotecznego Mój Dom z oprocentowaniem zmiennym, 

przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (Bank nie kredytuje 

kosztów) 263.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 577.981,17 zł, oprocentowanie zmienne 9,10% w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 

3M 7,05% oraz marża 2,05%, całkowity koszt kredytu 314.981,17 zł w tym: opłata za rozpatrzenie wniosku 60 zł, prowizja/ opłata 

przygotowawcza 5.260,00 zł, odsetki 309.442,17 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, wpis hipoteki 200,00 zł, ze 

względu na fakt, iż Bank nie oferuje ubezpieczeń nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nie jest w stanie określić kosztów 

związanych z ubezpieczeniem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jednak Kredytobiorca będzie musiał ponieść koszty z tym 

z wiązane w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu w 239 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 2.384,45 zł i ostatnia 

rata 2558,63 zł. Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 350.700,00 zł. Kalkulacja dokonana w dniu 29 czerwca 2022 r. – na 

reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty 

zadłużenia. 

 

KREDYT HIPOTECZNY NA DOWOLNY CEL KOMFORT  

Oprocentowanie 9,80% 

Prowizja 3% 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,79% 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10.79% dla kredytu hipotecznego na dowolny cel komfort z oprocentowaniem 

zmiennym, przy następujących założeniach: okres kredytowania 215 miesięcy, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (Bank nie 

kredytuje kosztów) 397.250,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 857.329,06 zł, oprocentowanie zmienne 9,80 % w tym: wskaźnik referencyjny 

WIBOR 3M 7,05% oraz marża 2,75%, całkowity koszt kredytu 460.079,06 zł w tym: opłata za rozpatrzenie wniosku 60 zł, prowizja/ opłata 

przygotowawcza 11.917,50 zł, odsetki 447.882,56 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, wpis hipoteki 200,00 zł, ze 

względu na fakt, iż Bank nie oferuje ubezpieczeń nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nie jest w stanie określić kosztów 

związanych z ubezpieczeniem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jednak Kredytobiorca będzie musiał ponieść koszty z tym 

z wiązane w całym okresie kredytowania, 215 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych po 3.929,61 zł i ostatnia rata 4.196,02 zł. 

Kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 529.700,00 zł. Kalkulacja dokonana w dniu 29 czerwca 2022 r. – na 

reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty 

zadłużenia. 

 Kredyt hipoteczny jest dostępny bez konieczności zawierania umów dodatkowych.  

 

 

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i ma charakter wyłącznie 

informacyjny. Udzielenie kredytu oraz jego warunki uzależnione będą od wyniku oceny zdolności kredytowej 

oraz proponowanego zabezpieczenia. 


