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Tabela 1. Kredyty gotówkowe konsumenckie i hipoteczne wycofane z oferty 

L.p. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

stałe zmienne 

4. Kredyt hipoteczny (udzielany do 31.12.2005 r.)              
stopa redyskonta weksli  

+ marża 5 p.p. 

5. Kredyt „Mieszkaniowy Hit” 

 
1) z terminem spłaty do 10 lat - 7,85 % 

2) z terminem spłaty do 20 lat - 8,55 % 

6. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” (udzielany do 09.06.2009 r.) 

 

1) z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,10 p.p. 

2) z terminem spłaty do 20 lat WIBOR 3M + marża 1,30 p.p. 

3) z terminem spłaty do 30 lat WIBOR 3M + marża 1,55 p.p. 

10. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” (udzielany do 31.03.2010 r.) 

 

1) z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,80 p.p. 

2) z terminem spłaty do 20 lat WIBOR 3M + marża 2,10 p.p. 

3) z terminem spłaty do 30 lat WIBOR 3M + marża 2,50 p.p. 

12. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” (udzielany do 03.08.2010 r.) 

 

1) z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. 

2) z terminem spłaty do 20 lat WIBOR 3M + marża 2,80 p.p. 

3) z terminem spłaty do 30 lat WIBOR 3M + marża 3,20 p.p. 

15. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” (udzielany od 04.08.2010 r. do 10.10.2010 r.) 

 

1) z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. 

2) z terminem spłaty do 20 lat WIBOR 3M + marża 4,00 p.p. 

3) z terminem spłaty do 30 lat WIBOR 3M + marża 4,50 p.p. 

16. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” (udzielany od 11.10.2010 r. do 14.01.2011 r., promocja) 

 

1) z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. 

2) z terminem spłaty do 20 lat WIBOR 3M + marża 2,80 p.p. 

3) z terminem spłaty do 30 lat WIBOR 3M + marża 3,20 p.p. 

17. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” (udzielany od 17.01.2011 r. do 30.06.2011 r., promocja) 

 

1) z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. 

2) z terminem spłaty do 20 lat WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. 

3) z terminem spłaty do 30 lat WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. 

29. Kredyt mieszkaniowy  (udzielany do 30.06.2012 r.) - 9,25 % 

30. Kredyt hipoteczny (udzielany do 30.06.2012 r.) 

 
1)  z terminem spłaty do 10 lat - 8,60 % 

2)  z terminem spłaty do 20 lat - 10 % 

42. Kredyt „Long” (udzielany  do 07.05.2015 r.) 

 
1) z terminem spłaty do 7 lat - 10 % 

2) z terminem spłaty do 9 lat - 10 % 
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Tabela 2. Kredyty gotówkowe konsumenckie i hipoteczne wycofane z oferty od 01.02.2014 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”  (udzielany do 31.01.2014 r.) 

 

 

 

 

1) z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + marża 1,80 p.p. 

2) z terminem spłaty do 20 lat WIBOR 3M + marża 2,10 p.p. 

3) z terminem spłaty do 30 lat WIBOR 3M + marża 2,50 p.p. 

2. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny  (udzielany do 31.01.2014 r.) 

 
1) z terminem spłaty do 10 lat 9,40 % 

2) z terminem spłaty do 20 lat 10 % 

3. 
Uniwersalny Kredyt Hipoteczny  (promocjne stawki marży dla umów kredytowych zawartych w okresie 

od 08.05.2015 r. do 31.12.2015 r.) 

 
1) z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + marża 4,20 p.p. 

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

 

Tabela 3. Kredyty gotówkowe konsumenckie i hipoteczne wycofane z oferty od 11.03.2016 r. 

L.p. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie 

stałe zmienne 

1. 
Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR  

(udzielany do 10.03.2016 r.) 
- 10 % 

2. 
Kredyt „Gracja II” z terminem spłaty do 5 lat  

(udzielany do 10.03.2016 r.) 
- 10 % 

3. 
Kredyt okolicznościowy  z terminem spłaty do 2 lat 

(udzielany do 10.03.2016 r.) 
10 % - 

4. 
Kredyt „Optymalny PLUS” z terminem spłaty do 8 lat 

(udzielany do 10.03.2016 r.) 
- 7,90 % 

5. 
Kredyt „Long” z terminem spłaty do 9 lat 

(udzielany do 10.03.2016 r.) 
- 10 % 

6. 
Kredyt „Tęcza”  z terminem spłaty do 5 lat 

(udzielany do 10.03.2016 r.) 

oprocentowanie lokaty stanowiącej 

zabezpieczenie kredytu  

+ marża Banku 0,80 p.p. 

7. 
Kredyt „Solar” z terminem spłaty do 5 lat 

(udzielany do 10.03.2016 r.) 
- 4 % 

 

Tabela 4. Kredyty gotówkowe konsumenckie i hipoteczne wycofane z oferty od 14.04.2016 r. 

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”  (udzielany do 13.04.2016 r.) 

Wkład własny 

kredytobiorcy 

Kwota kredytu 

do 250 tys. zł pow. 250 tys. zł 

20% WIBOR 3M + marża 2,60 p.p. WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. 

21% - 50% WIBOR 3M + marża 2,10 p.p. WIBOR 3M + marża 1,90 p.p. 

pow. 50% WIBOR 3M + marża 1,60 p.p. WIBOR 3M + marża 1,40 p.p. 
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Tabela 5. Karty kredytowe wycofane z oferty od 14.04.2016 r. 

1. Karta kredytowa Visa Credit1 (w ofercie do dnia 13.04.2016 r.) 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty 
10,00 % 

2) Plan ratalny „Praktyczna rata”2 10,00 % 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold6 (w ofercie do dnia 13.04.2016 r.) 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty 
10,00 % 

2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 7 10,00 % 

 

Tabela 6. Kredyty gotówkowe konsumenckie i hipoteczne wycofane z oferty od 07.09.2017 r. 

1. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”  (udzielany do 06.09.2017 r.) 

 

Wkład własny 

kredytobiorcy 

Kwota kredytu 

do 250 tys. zł pow. 250 tys. zł 

20% WIBOR 3M + marża 2,60 p.p. WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. 

21% - 50% WIBOR 3M + marża 2,30 p.p. WIBOR 3M + marża 2,10 p.p. 

pow. 50% WIBOR 3M + marża 2,00 p.p. WIBOR 3M + marża 1,80 p.p. 

2.  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny (udzielany do 06.09.2017 r.) 

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

2)  z terminem spłaty do 20 lat  WIBOR 3M + marża 6,70 p.p. 

 

Tabela 7. Kredyty gotówkowe konsumenckie wycofane z oferty od 01.02.2018 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt „Optymalny PLUS” z terminem spłaty do 8 lat 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 6,40 p.p. 

2. Kredyt „Long” z terminem spłaty do 9 lat 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,50 p.p. 

3. Kredyt „Wygodny” z terminem spłaty do 5 lat 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 6,50 p.p. 

 

Tabela 8. Kredyty gotówkowe konsumenckie wycofane z oferty od 15.04.2019 r.  

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt „Wygodny” z terminem spłaty do 8 lat 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 6,50 p.p. 

 

Tabela 9. Kredyty hipoteczne wycofane z oferty od 15.04.2019 r. 

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” 

Wkład własny 

kredytobiorcy 

Kwota kredytu 

do 250 tys. zł pow. 250 tys. zł 

20% WIBOR 3M + marża 2,60 p.p. WIBOR 3M + marża 2,40 p.p. 

21% - 50% WIBOR 3M + marża 2,30 p.p. WIBOR 3M + marża 2,10 p.p. 

pow. 50% WIBOR 3M + marża 2,00 p.p. WIBOR 3M + marża 1,80 p.p. 

 
1 obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku 
2 kwota objęta planem ratalnym „Praktyczna rata” nie może być niższa niż 300 zł 
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Tabela 10. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 18.03.2020 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,50 p.p. 

 

Tabela 11. Karty kredytowe wycofane z oferty od 18.03.2020 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,50 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,50 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

 

Tabela 12. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 09.04.2020 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,00 p.p. 

 

Tabela 13. Karty kredytowe wycofane z oferty od 09.04.2020 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

3) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,00 p.p. 
4) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

3) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,00 p.p. 
4) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

 

Tabela 14. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 29.05.2020 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,50 p.p. 

2. Kredyt „Wygodny” z terminem spłaty do 8 lat  
stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,49 p.p. 
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Tabela 15. Karty kredytowe wycofane z oferty od 29.05.2020 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,50 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,50 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

 

Tabela 16. Kredyty hipoteczne wycofane z oferty od 29.05.2020 r. 

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” 

Wkład własny 

kredytobiorcy 

Kwota kredytu 

do 250 tys. zł pow. 250 tys. zł 

20% WIBOR 3M + marża 2,80 p.p. WIBOR 3M + marża 2,60 p.p. 

21% - 50% WIBOR 3M + marża 2,50 p.p. WIBOR 3M + marża 2,30 p.p. 

pow. 50% WIBOR 3M + marża 2,20 p.p. WIBOR 3M + marża 2,00 p.p. 

 

Tabela 17. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 01.01.2021 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

2. Kredyt „EKOlogiczny” z terminem spłaty do 8 lat 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,09 p.p. 

 

Tabela 18. Kredyty hipoteczne wycofane z oferty od 08.03.2021 r. 

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” 

Wkład własny 

kredytobiorcy 

Kwota kredytu 

do 250 tys. zł pow. 250 tys. zł 

21% - 50% WIBOR 3M + marża 3,20 p.p. WIBOR 3M + marża 3,00 p.p. 

pow. 50% WIBOR 3M + marża 2,80 p.p. WIBOR 3M + marża 2,60 p.p. 

 

Tabela 19. Kredyty hipoteczne wycofane z oferty od 04.06.2021 r. 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 

1) z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + marża 4,50 p.p. 

2) z terminem spłaty do 20 lat WIBOR 3M + marża 5,50 p.p. 
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Tabela 20. Karty kredytowe wycofane z oferty od 07.10.2021 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,10 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,10 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

 

Tabela 21. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 04.11.2021 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,10 p.p. 

2. Kredyt „Wygodny” z terminem spłaty do 8 lat  
stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,09 p.p. 

3. Kredyt „EKOlogiczny” z terminem spłaty do 8 lat 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 6,99 p.p. 
 

Tabela 22. Karty kredytowe wycofane z oferty od 04.11.2021 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,50 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,50 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

 

Tabela 23. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 01.12.2021 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt „Wygodny”  
stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,24 p.p. 

2. Kredyt „EKOlogiczny” z terminem spłaty do 8 lat 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,74 p.p. 
 

Tabela 24. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 09.12.2021 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,25 p.p. 

2. Kredyt „Wygodny” bez ubezpieczenia 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 6,24 p.p. 

3. Kredyt „Wygodny” z ubezpieczeniem 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 6,24 p.p. 

4. Kredyt „EKOlogiczny”  
stopa referencyjna NBP  

+ marża 6,24 p.p. 
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Tabela 25. Karty kredytowe wycofane z oferty od 09.12.2021 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,25 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,25 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

 

Tabela 26. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 05.01.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,75 p.p. 

2. Kredyt „Wygodny” bez ubezpieczenia 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 5,74 p.p. 

3. Kredyt „Wygodny” z ubezpieczeniem 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 5,74 p.p. 

4. Kredyt „EKOlogiczny”  
stopa referencyjna NBP  

+ marża 5,74 p.p. 

 

Tabela 27. Karty kredytowe wycofane z oferty od 05.01.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,75 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,75 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

 

Tabela 28. Kredyty hipoteczne wycofane z oferty od 05.01.2022 r. 

 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” 

1) z wkładem własnym kredytobiorcy od 20% do 50% WIBOR 3M + marża 2,60 p.p. 

2) z wkładem własnym kredytobiorcy powyżej 50% WIBOR 3M + marża 2,30 p.p. 

 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 

1) z terminem spłaty do 20 lat WIBOR 3M + marża 4,50 p.p. 
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Tabela 29. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 09.02.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,25 p.p. 

2. Kredyt „Wygodny” bez ubezpieczenia 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 5,24 p.p. 

3. Kredyt „Wygodny” z ubezpieczeniem 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 5,24 p.p. 

4. Kredyt „EKOlogiczny”  
stopa referencyjna NBP  

+ marża 5,24 p.p. 

 

Tabela 30. Karty kredytowe wycofane z oferty od 09.02.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,25 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,25 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

 

Tabela 31. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 09.03.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,75 p.p. 

 

Tabela 32. Karty kredytowe wycofane z oferty od 09.03.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,75 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,75 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

 

Tabela 33. Kredyty hipoteczne wycofane z oferty od 09.03.2022 r. 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 

1) z terminem spłaty do 20 lat WIBOR 3M + marża 3,80 p.p. 
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Tabela 34. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 07.04.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 10,50 p.p. 

 

Tabela 35. Karty kredytowe wycofane z oferty od 07.04.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 10,50 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 10,50 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

 

Tabela 36. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 06.05.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 11,50 p.p. 

2. Kredyt „Wygodny” bez ubezpieczenia 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 4,74 p.p. 

3. Kredyt „Wygodny” z ubezpieczeniem 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 4,74 p.p. 

4. Kredyt „EKOlogiczny”  
stopa referencyjna NBP  

+ marża 4,74 p.p. 

 

Tabela 37. Karty kredytowe wycofane z oferty od 06.05.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 11,50 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 11,50 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 
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Tabela 38. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 09.06.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 12,25 p.p. 

2. Kredyt „Wygodny” bez ubezpieczenia 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 4,24 p.p. 

3. Kredyt „Wygodny” z ubezpieczeniem 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 4,24 p.p. 

4. Kredyt „EKOlogiczny”  
stopa referencyjna NBP  

+ marża 4,24 p.p. 

 

Tabela 39. Karty kredytowe wycofane z oferty od 09.06.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 12,25 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 12,25 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

 

Tabela 40. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 08.07.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,00 p.p. 

2. Kredyt „Wygodny” bez ubezpieczenia 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 3,49 p.p. 

3. Kredyt „Wygodny” z ubezpieczeniem 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 3,49p.p. 

4. Kredyt „EKOlogiczny”  
stopa referencyjna NBP  

+ marża 3,49 p.p. 

 

Tabela 41. Karty kredytowe wycofane z oferty od 08.07.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,00 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,00 p.p. 
2) Plan ratalny „Praktyczna rata” 
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Tabela 42. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 08.09.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,50 p.p. 

2. Kredyt „Wygodny” bez ubezpieczenia 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 2,99 p.p. 

3. Kredyt „Wygodny” z ubezpieczeniem 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 2,99p.p. 

4. Kredyt „EKOlogiczny”  
stopa referencyjna NBP  

+ marża 2,99 p.p. 

 

Tabela 43. Karty kredytowe wycofane z oferty od 08.09.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Credit 

 

3) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,50 p.p. 
4) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

2. Karta kredytowa Visa Credit Gold 

 

3) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z rachunku karty stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,50 p.p. 
4) Plan ratalny „Praktyczna rata” 

 

Tabela 44. Kredyty konsumenckie wycofane z oferty od 17.10.2022 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt „Wygodny” bez ubezpieczenia 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 2,74 p.p. 

2. Kredyt „Wygodny” z ubezpieczeniem 
stopa referencyjna NBP  

+ marża 2,74p.p. 

3. Kredyt „EKOlogiczny”  
stopa referencyjna NBP  

+ marża 2,74 p.p. 
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STOPY BAZOWE STOSOWANE PRZEZ BANK   

W TABELI OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

 

Nazwa Opis  

Aktualnie 

obowiązujaca 

wartość 

WIBOR 3M 

średnia arytmetyczna kwotowań WIBOR 3M z ostatniego miesiąca 

kwartału kalendarzowego, obowiązująca od pierwszego do ostatniego 

dnia następnego kwartału kalendarzowego 

6,92 % 

stopa referencyjna 

NBP 

stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego ogłaszana przez Radę 

Polityki Pieniężnej  
6,75% 

stopa lombardowa 

NBP 

stopa kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego ogłaszana 

przez Radę Polityki Pieniężnej 
7,25% 

stopa redyskonta 

weksli 

stopa redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego ogłaszana przez 

Radę Polityki Pieniężnej 
6,80% 

 

Dla produktów wycofanych z oferty, w każdym przypadku, gdy ustalone oprocentowanie dla danego 

produktu lub suma stawki referencyjnej i marży Banku przewyższa wysokość odsetek maksymalnych 

wynikających z art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego - stosuje się oprocentowanie na poziomie odsetek 

maksymalnych. 

Stopa odsetek maksymalnych wynosi 20,50% w stosunku rocznym.  
 

 

Oprocentowanie w Tabeli podane jest w stosunku rocznym 


