
  Załącznik  
do Uchwały Nr 22/2023 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie 
z dnia 31 marca 2023 r.    

TABELA 
oprocentowania produktów bankowych  

dla osób fizycznych 
(obowiązuje od dnia 01.04.2023 r.) 

 

I. PRODUKTY DEPOZYTOWE 

1. Oprocentowanie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych (w skali roku) 

Rodzaj rachunku Oprocentowanie Rodzaj stopy Kapitalizacja 

Unikonto 0,00% zmienna roczna 

Unikonto Junior 0,00% zmienna roczna 

Unikonto Student 0,00% zmienna roczna 

Unikonto Senior 0,00% zmienna roczna 

Podstawowy Rachunek Płatniczy 0,00% zmienna roczna 

Unikonto SKO 1,50% zmienna roczna 

Unikonto Rady Rodziców 0,00% zmienna roczna 

 
2. Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych w złotych (w skali roku) 

Rodzaj rachunku Oprocentowanie Rodzaj stopy Kapitalizacja 

Unikonto Profit  (dla danego przedziału kwotowego) 
od 0,00 zł do 19 999,99 zł 
od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł 
od 50 000 zł 

 
1,20% 
1,40% 
1,60% 

zmienna miesięczna  

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie 0,00% zmienna roczna 

 
3. Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych w walutach (w skali roku) 

Rodzaj rachunku Oprocentowanie Rodzaj stopy Kapitalizacja 

Unikonto walutowe w EUR 0,00% zmienna roczna 

Unikonto walutowe w USD 0,00% zmienna roczna 

Unikonto walutowe w GBP 0,00% zmienna roczna 

 
4. Oprocentowanie rachunków standardowych terminowych lokat oszczędnościowych w złotych (w skali roku) 

Rodzaj rachunku Oprocentowanie Rodzaj stopy Kapitalizacja 
Minimalna kwota 

lokaty 

Lokata 1-miesięczna 1,60% zmienna po terminie 500,00 zł 

Lokata 3-miesięczna 1,80% zmienna po terminie 500,00 zł 
Lokata 6-miesięczna 2,10% zmienna po terminie 500,00 zł 
Lokata 12-miesięczna 2,30% zmienna po terminie 500,00 zł 
Lokata 24-miesięczna 4,00% zmienna po terminie 500,00 zł 

 
5. Oprocentowanie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych zakładanych przez Internet – e-Lokata 

(w skali roku)  

Rodzaj rachunku Oprocentowanie Rodzaj stopy Kapitalizacja 
Minimalna kwota 

lokaty 

e-Lokata 1-miesięczna 1,70% zmienna po terminie 300,00 zł 

e-Lokata 3-miesięczna 1,90% zmienna po terminie 300,00 zł 
e-Lokata 6-miesięczna 2,20% zmienna po terminie 300,00 zł 
e-Lokata 12-miesięczna 2,40% zmienna po terminie 300,00 zł 

 
6. Oprocentowanie rachunków promocyjnych terminowych lokat oszczędnościowych w złotych (w skali roku) 

Rodzaj rachunku Oprocentowanie Rodzaj stopy Kapitalizacja 
Minimalna kwota 

lokaty 

Lokata z dnia na dzień – lokata 1-dniowa  1,00% zmienna dzienna 1 000,00 zł 

Lokata Sezonowa Okazja – lokata 7-miesięczna  2,20% zmienna  po terminie 1 000,00 zł 
Lokata na Wysokim Poziomie – lokata 12-miesięczna 
(po upływie terminu odnawiana na warunkach Standardowej 
terminowej lokaty oszczędnościowej 12-miesięcznej) 

2,50% zmienna po terminie 10 000,00 zł 
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7. Oprocentowanie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walutach (w skali roku) 

Rodzaj rachunku Oprocentowanie Rodzaj stopy Kapitalizacja 
Minimalna kwota 

lokaty 

Lokata 1-miesięczna w EUR 0,40% zmienna po terminie 100,00 EUR 

Lokata 3-miesięczna w EUR 0,45% zmienna po terminie 100,00 EUR 
Lokata 6-miesięczna w EUR 0,50% zmienna po terminie 100,00 EUR 
Lokata 12-miesięczna w EUR 0,55% zmienna po terminie 100,00 EUR 
Lokata 24-miesięczna w EUR 0,60% zmienna po terminie 100,00 EUR 
Lokata 1-miesięczna w USD 0,40% zmienna po terminie 100,00 USD 

Lokata 3-miesięczna w USD 0,45% zmienna po terminie 100,00 USD 
Lokata 6-miesięczna w USD 0,50% zmienna po terminie 100,00 USD 
Lokata 12-miesięczna w USD 0,55% zmienna po terminie 100,00 USD 
Lokata 24-miesięczna w USD 0,60% zmienna po terminie 100,00 USD 
Lokata 1-miesięczna w GBP 0,40% zmienna po terminie 100,00 GBP 

Lokata 3-miesięczna w GBP 0,45% zmienna po terminie 100,00 GBP 
Lokata 6-miesięczna w GBP 0,50% zmienna po terminie 100,00 GBP 
Lokata 12-miesięczna w GBP 0,55% zmienna po terminie 100,00 GBP 
Lokata 24-miesięczna w GBP 0,60% zmienna po terminie 100,00 GBP 
 

8. Oprocentowanie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych UNIPROGRES w złotych (w skali roku) 

Rodzaj rachunku Oprocentowanie Rodzaj stopy Kapitalizacja 
Minimalna kwota 

lokaty 

Lokata 12-miesięczna z podziałem na następujące  
4-miesięczne okresy trwania lokaty: 

Średnie 
oprocentowanie 

za cały okres 
5,06% zmienna 

co 4 m-ce, po 
dotrzymaniu 

każdego okresu 
trwania lokaty 

1 000,00 zł 
1 – 4 miesiąc 3,00% 

5 – 8 miesiąc 5,00% 

9 – 12 miesiąc 7,00% 
Warunki terminowej lokaty oszczędnościowej UNIPROGRES: 
1. Odsetki naliczane są za dotrzymanie każdego 4-miesiecznego okresu trwania lokaty i są dopisywane do lokaty na koniec 

każdego dotrzymanego okresu, tj. co 4 miesiące. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie są dopisywane 
do lokaty w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu dotrzymanego 4-miesięcznego okresu oszczędzania. 

2. Lokata dostępna jest dla Klientów posiadających w Banku Spółdzielczym w Czyżewie rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy lub rachunek bieżący, prowadzony w złotych. 

3. Lokata ma charakter nieodnawialny (po zakończeniu 12-miesięcznego okresu umownego, środki zostaną przeksięgowane na 
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący, z którego została założona lokata). 

W przypadku zerwania terminowej lokaty oszczędnościowej przed terminem, oprocentowanie lokaty ustala się w wysokości ½ oprocentowania 
rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie. 

 

II. PRODUKTY KREDYTOWE 

1. Oprocentowanie kredytów konsumenckich w złotych (w skali roku) 
Rodzaj kredytu Oprocentowanie Rodzaj stopy 

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 1 
 bez ubezpieczenia 
 z pakietem ubezpieczeniem 

 
9,90% 
9,70% 

 
zmienna 

Kredyt gotówkowy „Bezpieczna Gotówka” 
 bez ubezpieczenia 
 z ubezpieczeniem – Pakiet 1  
 z ubezpieczeniem – Pakiet 2 
 z ubezpieczeniem – Pakiet 3 

9,90% 
9,80% 
9,70% 
9,60% 

 
zmienna 

Kredyt Ekologiczny 

 bez ubezpieczenia 
 z ubezpieczeniem – Pakiet 1  
 z ubezpieczeniem – Pakiet 2 
 z ubezpieczeniem – Pakiet 3 
 z ubezpieczeniem majątkowym 
 dostarczenie do Banku oryginału dokumentu potwierdzającego 

wykonanie przedsięwzięć ekologicznych (faktura lub rachunek 
lub protokół odbioru) 

 

WIBOR 1M + 4,50% 
obniżenie marży o 0,20% 
obniżenie marży o 0,40% 

 obniżenie marży o 0,60% 
obniżenie marży o 0,50% 

 
 obniżenie marży o 1,50% 

 

zmienna 

1 Brak możliwości udzielenia kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego 
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2. Oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych (w skali roku) 
Rodzaj kredytu Oprocentowanie Rodzaj stopy 

Kredyt mieszkaniowy „Mój dom” 
 marża dodatkowa do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki 

(w przypadku braku zabezpieczeń przejściowych lub braku złożonego 
wniosku o wpis hipoteki na dzień wypłaty kredytu) 

WIBOR 3M + 2,50% 
 

1,50% zmienna 

Kredyt mieszkaniowy „Mój dom” 
- marża dodatkowa do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki 

(w przypadku braku zabezpieczeń przejściowych lub braku złożonego 
wniosku o wpis hipoteki na dzień wypłaty kredytu) 

10,40% 
 

1,50% 
okresowo stała* 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 
 marża dodatkowa do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki 

(w przypadku braku zabezpieczeń przejściowych lub braku złożonego 
wniosku o wpis hipoteki na dzień wypłaty kredytu) 

WIBOR 3M + 4,50% 
 

1,50% 
zmienna 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 
- marża dodatkowa do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki 

(w przypadku braku zabezpieczeń przejściowych lub braku złożonego 
wniosku o wpis hipoteki na dzień wypłaty kredytu) 

12,40% 
 

1,50% 
okresowo stała* 

*okresowo stała stopa procentowa – ustalana jest na okres pierwszych 60 miesięcy od daty uruchomienia kredytu lub wejścia w życie aneksu 
zmieniającego formułę oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe. 
 
3. Oprocentowanie transakcji wykonanych kartą kredytową VISA Classic Credit i VISA Gold Credit w złotych (w skali 

roku) 2 
Rodzaj kredytu Oprocentowanie Rodzaj stopy 

Karta kredytowa VISA Classic Credit i MasterCard Credit: 
Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe, przelewy z karty oraz spłata 
zadłużenia w innym banku 

2-krotność wysokości 
odsetek ustawowych4  zmienna 

Plan ratalny „Praktyczna rata”3 2-krotność wysokości 
odsetek ustawowych4  zmienna 

Karta kredytowa VISA Gold Credit i World MasterCard Credit: 
Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe, przelewy z karty oraz spłata 
zadłużenia w innym banku 

2-krotność wysokości 
odsetek ustawowych4  zmienna 

Plan ratalny „Praktyczna rata”3 2-krotność wysokości 
odsetek ustawowych4  zmienna 

2 Brak możliwości wydania karty kredytowej dla posiadaczy Podstawowego Rachunku Płatniczego 
3 Kwota objęta planem ratalnym „Praktyczna rata” nie może być niższa niż 300,00 zł 
4 odsetki ustawowe są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 p.p. (art. 359 kc) 
 

4. Oprocentowanie pozostałych kredytów w złotych (w skali roku) 
Rodzaj kredytu Oprocentowanie Rodzaj stopy 

Kredyt konsolidacyjny 
 marża dodatkowa do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki 

(w przypadku braku zabezpieczeń przejściowych lub braku złożonego 
wniosku o wpis hipoteki na dzień wypłaty kredytu) 

WIBOR 3M + 5,00% 
 

1,50% 
zmienna 

Kredyt konsolidacyjny 
- marża dodatkowa do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki 

(w przypadku braku zabezpieczeń przejściowych) 

12,90% 
 

1,50% 
okresowo stała* 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie Rodzaj stopy 

Kredyt konsolidacyjny (gdy jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt 
mieszkaniowy) 

 marża dodatkowa do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki 
(w przypadku braku zabezpieczeń przejściowych lub braku złożonego 
wniosku o wpis hipoteki na dzień wypłaty kredytu) 

WIBOR 3M + 3,00% 
 
 

1,50% 

 
zmienna 

 

Kredyt konsolidacyjny (gdy jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt 
mieszkaniowy) 

- marża dodatkowa do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki 
(w przypadku braku zabezpieczeń przejściowych) 

10,90% 
 

1,50% 
okresowo stała* 

Kredyt / zadłużenie przeterminowane 
(stosowane dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r.) 

4-krotność 
 stopy lombardowej NBP 

zmienna 

Kredyt / zadłużenie przeterminowane 
(stosowane dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r.) 

2-krotność 
odsetek ustawowych 

za opóźnienie5 
zmienna 

5 odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. (art. 481 kc) 
*okresowo stała stopa procentowa – ustalana jest na okres pierwszych 60 miesięcy od daty uruchomienia kredytu lub wejścia w życie aneksu 
zmieniającego formułę oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe. 
 

5. Oprocentowanie kredytów konsumenckich w złotych, udzielonych przed dniem 02.10.2017 r. ( w skali roku) 
Rodzaj kredytu Oprocentowanie Rodzaj stopy 

Kredyt gotówkowy „Bezpieczna Gotówka” 
 bez ubezpieczenia 
 z podstawowym pakietem ubezpieczeń lub z ubezpieczeniem 

 
9,90% 
9,80% 

 
zmienna 
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Rodzaj kredytu Oprocentowanie Rodzaj stopy 

dla Kredytobiorców powyżej 65 roku życia 
- z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń 9,70% 

 

Kredyt gotówkowy „Bezpieczna Gotówka” dla osób posiadających udział 
członkowski 

 bez ubezpieczenia 
 z podstawowym pakietem ubezpieczeń lub z ubezpieczeniem 

dla Kredytobiorców powyżej 65 roku życia 
 z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń 

9,90% 
9,70% 

 
9,50% 

 
 

zmienna 

 

6. Oprocentowanie kredytów konsumenckich w złotych, udzielonych przed dniem 15.12.2019 r. (w skali roku) 
Rodzaj kredytu Oprocentowanie Rodzaj stopy 

Kredyt gotówkowy „Bezpieczna Gotówka” dla osób posiadających udział 
członkowski 

 bez ubezpieczenia 
 z ubezpieczeniem – Pakiet 1  
 z ubezpieczeniem – Pakiet 2 
 z ubezpieczeniem – Pakiet 3 

 
 

9,90% 
9,80% 
9,70% 
9,60% 

zmienna 

 
7. Oprocentowanie kredytów hipotecznych w ramach Programu „Mieszkanie dla Młodych” 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie Rodzaj stopy 

Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych” 10,40% okresowo stała* 
*okresowo stała stopa procentowa – ustalana jest na okres pierwszych 60 miesięcy od daty wejścia w życie aneksu zmieniającego formułę 
oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe 
 


