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Stawki oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych  
w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu 

obowiązujące od dnia *09.02.2022 r. ** 15.02.2022 r.  
 

L.p. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie obowiązujące od  09-02-2022 r. / 

15-02-2022 r. 
1. Kredyty udzielone na działalność gospodarczą dla rolnictwa, przedsiębiorców i podmiotów nie 

prowadzących działalności (rzemiosła, handlu i usług) 

1.1. Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą z 
terminem spłaty od 3 miesięcy 60 miesięcy 

10,00% ** 

1.2. Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji 
rolnej 36 M  powiązany z  kartą kredytową 
(udzielany od 19-04-2021 r. ) (*) 

WIBOR 3M + marża 6,78 p.p. 
 

1.3. Kredyt obrotowy  Złoty kłos (udzielany od 01-01-2017 r.) (*) 

 z terminem spłaty do 2 lat  WIBOR 3M + marża 5,00 p.p. 

 z terminem spłaty powyżej 2 lat - 4 lat 
WIBOR 3M + marża 6,00 p.p. 

1.4. Karta kredytowa dla klientów instytucjonalnych 10,00%** 

2. Kredyt unijny SGB (udzielany od 01-06-2016 r.) (*) 

 z terminem spłaty do 5 lat  WIBOR 3M + marża od 3,10 p.p.  do 3,50 p.p 

 z terminem spłaty powyżej 5lat - 10 lat  
WIBOR 3M + marża  od 4,0 p.p. do 5,50 p.p. 

3. Kredyt inwestycyjny na działalność rolniczą - na zakup 
nowych maszyn i urządzeń rolniczych oraz ciągników i 
kombajnów (udzielany od 05-03-2015 r.) (*) 

dla kredytów powyżej 45 tys. zł 
WIBOR 3M + marża 2,80 p.p. 

4. Kredyt inwestycyjny na działalność rolniczą z przeznaczeniem  na zakup sprzętu rolniczego, w tym 
używanego,  budowy budynków gospodarczych, rozbudowy, modernizacje i inne inwestycje w gospodarstwie 
za wyjątkiem zakupu gruntów rolnych (udzielany od 01-06-2016 r.) (*) 
 z terminem spłaty do 5 lat  WIBOR 3M + marża 2,90 p.p 

 z terminem spłaty do 10 lat   

dla kredytów poniżej 450 tys. zł 
WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. 

 
dla kredytów  pow. 450 tys. zł 
WIBOR 3M + marża 3,00 p.p. 

 
dla kredytów  pow. 1400 tys. zł 

WIBOR 3M + marża od 1,85 p.p. do 3 p.p. 

 z terminem spłaty powyżej 10 lat 

dla kredytów poniżej 450 tys. zł 
WIBOR 3M +  marża 4,00 p.p. 

 
dla kredytów pow. 450 tys. zł 
WIBOR 3M + marża 3,00 p.p. 

 
5. 
 

Kredyt inwestycyjny  i obrotowy dla podmiotów gospodarczych  nie prowadzących działalności rolniczej  
(udzielane od 16-06-2015 r.) (*) 
 z terminem spłaty do 12 m-cy WIBOR 3M + marża 3,00 p.p. 

 z terminem spłaty od 12 do 36 m-cy  
WIBOR 3M + marża 4,50 p.p. 
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dla kredytów pow. 500 tys. zł 
WIBOR 3M + marża od 3,10 p.p do 4,5 p.p 

 

 z terminem spłaty powyżej 36 m-cy 

 
WIBOR 3M + marża  5,00 p.p. 

 
dla kredytów powyżej 1 mln zł 

WIBOR 3M + marża  od 3,00 p.p do 5,00 p.p. 
 

6. Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości rolnych i gruntów rolnych (udzielany od 04-08-2020 r.) (*) 

 z terminem spłaty do 5 lat  WIBOR 3M + marża 3,20 p.p 

 z terminem spłaty do 10 lat   WIBOR 3M + marża 3,90 p.p. 

 z terminem spłaty powyżej 10 lat WIBOR 3M + marża 4,90 p.p. 

7. 
 
 

Kredyt w rachunku bieżącym odnawialny  (udzielany od 16-09-2019 r.) (*) 

 Kredyty w rachunku bieżącym (odnawialne) - dla 
rolników   WIBOR 3M + marża 5,20 p.p. 

 Kredyty w rachunku bieżącym (odnawialne)  - dla 
przedsiębiorców i innych podmiotów WIBOR 3M + marża 4,20 p.p. 

8. 
Kredyty mieszkaniowe na zakup mieszkania, domu, budowę rozbudowę i remont: mieszkania, domu  
(umowy zawarte od 01-09-2020 r. (**) 

 
 udział środków własnych przekracza 50 %, z terminem 

spłaty do 5 lat 

WIBOR 3M + marża 1,95 p.p.  

  udział środków własnych przekracza 50 %, z terminem 
spłaty od 5-15 lat ** WIBOR 3M + marża 1,99 p.p. 

  udział środków własnych jest mniejszy niż 50 %, 
terminem spłaty powyżej 15 lat** WIBOR 3M + marża 2,10 p.p.  

9. Kredyty przeterminowane (dla umów zawartych do 31-
12-2015 r.) czterokrotność stopy lombardowej  

13,00%* 

10. Kredyty przeterminowane (dla umów zawartych od 01-
01-2016 r.) max dwukrotność odsetek ustawowych za 
opóźnienie 

16,50%* 

 


