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Tabela 1. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR wycofane z oferty 

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. 
Kredyty inwestycyjne z linii nIP, nKZ, nMR, nNT, nBR 

(udzielone do 14.04.2015 r.)  

0,40 x 1,50 stopy redyskonta 

weksli NBP (min. 3,00 %) 

2. 
Kredyt klęskowy obrotowy i inwestycyjny z linii nKL-01, nKL-02 

(udzielone do 14.04.2015 r.)  
1,50 %1 

 

Tabela 2. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą 
 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Kredyt obrotowy i inwestycyjny „Biznes Partner” (udzielany do 31.12.2007 r.)     

 

1) z terminem spłaty do 2 lat 9,55 % 

2) z terminem spłaty do 3 lat 10,00 % 

3) z terminem spłaty do 5 lat 10,00 % 

2. Kredyt obrotowy i inwestycyjny (udzielany do 31.03.2010 r.) 

 

1) z terminem spłaty do 1 roku 10,00 % 

2) z terminem spłaty do 2 lat 10,00 % 

3) z terminem spłaty pow. 2 lat 10,00 % 

3. 
Kredyt inwestycyjny „Unia Biznes”  

(udzielany do 03.08.2010 r.) 
WIBOR 3M + marża 4,00 p.p. 

4. 
Kredyt inwestycyjny „Unia Super Biznes”  

(udzielany do 03.08.2010 r.) 
WIBOR 3M + marża 3,00 p.p. 

5. 
Kredyt inwestycyjny „Unia Biznes”  

(udzielany od 04.08.2010 r. do 30.06.2011 r.) 
WIBOR 3M + marża 6,00 p.p. 

6. 
Kredyt inwestycyjny „Unia Super Biznes”   

(udzielany od 04.08.2010 r. do 30.06.2011 r.) 
WIBOR 3M + marża 5,50 p.p. 

7. 
Kredyt inwestycyjny „Unia Biznes” 

(udzielany do 30.06.2012 r.) 

WIBOR 3M  

+ marża od 3,00 do 6,00 p.p. 

8. 
Kredyt inwestycyjny „Unia Super Biznes”  

(udzielany do 30.06.2012 r.) 

WIBOR 3M  

+ marża od 3,00 do 5,50 p.p. 

9. Kredyt obrotowy „Biznes Partner” (udzielany do 30.06.2012 r.) 

 
1) z terminem spłaty do 2 lat 9,55 % 

2) z terminem spłaty do 3 lat 10,00 % 

10. Kredyt inwestycyjny „Biznes Partner” (udzielany do 26.03.2013 r.) 

 

1)  z terminem spłaty do 2 lat 9,55 % 

2)  z terminem spłaty do 3 lat 10,00 % 

3)  z terminem spłaty do 5 lat 10,00 % 

 
1  oprocentowanie wyższe, w przypadku braku ubezpieczenia majątku 
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1) z terminem spłaty do 10 lat 10,00 % 

11. 
Kredyt „Unia Biznes” z terminem spłaty do 2 lat  

(udzielany do 05.08.2015 r.) 
WIBOR 3M 

+ marża od 2,60 do 3,60 p.p 

12. Kredyt inwestycyjny „Unia Super Biznes” (udzielany do 05.08.2015 r.) 

 

1)  z terminem spłaty do 2 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 2,60 do 3,60 p.p. 

2)  z terminem spłaty do 5 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,10 do 5,00 p.p. 

3)  z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M  

+ marża od 4,60 do 6,00 p.p. 

 Kredyty dla rolników 

1. Kredyt pomostowy:                     

 
1) udzielany do 31 grudnia 2004 r. (do programu SAPARD) 

stopa redyskonta weksli  

+ marża 3,00 p.p. 

2) udzielany po 1 stycznia 2005 r. (do programu SPO-ROL)  8,95 % 

2. Kredyt obrotowy i inwestycyjny „Rol-Biznes” (udzielane do 31.12.2007 r.)      

 

1) z terminem spłaty do 2 lat 9,15 % 

2) z terminem spłaty do 3 lat 9,90 % 

3) z terminem spłaty do 5 lat 10,00 % 

3. Kredyt obrotowy i inwestycyjny (udzielane do 31.03.2010 r.) 

 

1) z terminem spłaty do 1 roku 10,00 % 

2) z terminem spłaty do 2 lat 10,00 % 

3) z terminem spłaty pow. 2 lat 10,00 % 

4. Kredyt obrotowy „Rol-Biznes” (udzielany do 30.06.2012 r.) 

 
1)  z terminem spłaty do 2 lat 9,15 % 

2)  z terminem spłaty do 3 lat 9,90 % 

5. Kredyt inwestycyjny „Rol-Biznes” (udzielany do 26.03.2013 r.) 

 

1)  z terminem spłaty do 2 lat 9,15 % 

2)  z terminem spłaty do 3 lat 9,90 % 

3)  z terminem spłaty do 5 lat 10,00 % 

4)  z terminem spłaty do 10 lat 10,00 % 

6. Kredyt inwestycyjny „Rol-Biznes Areał” (udzielany do 21.05.2013 r.) 

 
1) z terminem spłaty do 5 lat 8,20 % 

2) z terminem spłaty do 10 lat 8,70 % 

7. 
Kredyt inwestycyjny „Rol-Biznes Areał” (promocyjne stawki oprocentowania dla kredytów 

udzielonych w okresie od 01.04.2015 do 19.04.2015 r.) 

 

1) z terminem spłaty do 5 lat WIBOR 1M + marża 3,00 p.p. 

2) z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 1M + marża 3,30 p.p. 

3) z terminem spłaty pow. 10 lat (max. 15 lat) WIBOR 1M + marża 3,60 p.p. 
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8. 
Kredyt „Unia Biznes” z terminem spłaty do 2 lat  

(udzielany do 05.08.2015 r.) 

WIBOR 3M 

+ marża od 2,60 do 3,60 p.p. 

9. Kredyt inwestycyjny „Unia Super Biznes” (udzielany do 05.08.2015 r.) 

 

1)  z terminem spłaty do 2 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 2,60 do 3,60 p.p. 

2)  z terminem spłaty do 5 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,10 do 5,00 p.p. 

3)  z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M  

+ marża od 4,60 do 6,00 p.p. 

 

Kredyty dla Wspólnot mieszkaniowych 

1. 
Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont”  

(udzielany do 03.08.2010 r.) 
WIBOR 3M + marża 3,00 p.p. 

2. 
Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont”  

(udzielany do 30.06.2012 r.) 
WIBOR 3M + marża 4,50 p.p. 

 

Tabela 3. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 01.03.2014 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Kredyt płatniczy 10,00 % 

2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z terminem spłaty do 1 roku 

 
1) w kwocie do 150 000 zł 10,00 % 

2) w kwocie od 150 000 zł do 300 000 zł 10,00 % 

3. Kredyt obrotowy „Biznes Partner” z terminem spłaty do 3 lat 10,00 % 

4. Kredyt inwestycyjny „Biznes Partner” (obowiązuje dla kredytów udzielanych od 27.03.2013 r.) 

 

1)  z terminem spłaty do 2 lat 9,75 % 

2)  z terminem spłaty do 3 lat 10,00 % 

3)  z terminem spłaty do 5 lat 10,00 % 

3) z terminem spłaty do 10 lat 10,00 % 

5. Kredyt dla prywatnych praktyk lekarskich „Medyk” 8,35 % 

Kredyty dla rolników 

1. Kredyt płatniczy 10,00 % 

2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z terminem spłaty do 1 roku 

 
1) w kwocie do 150 000 zł 10,00 % 

2) w kwocie od 150 000 zł do 300 000 zł 10,00 % 

3. Kredyt obrotowy „Rol-Biznes” z terminem spłaty do 3 lat 10,00 % 

4. Kredyt inwestycyjny „Rol-Biznes” (obowiązuje dla kredytów udzielanych od 27.03.2013 r.) 

 

1)  z terminem spłaty do 2 lat 9,45 % 

2)  z terminem spłaty do 3 lat 10,00 % 

3)  z terminem spłaty do 5 lat 10,00 % 
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4)  z terminem spłaty do 10 lat 10,00 % 

5. Kredyt „Rolniczy” – z terminem spłaty do 1 roku 7,90 % 

 

Tabela 4. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z oprocentowaniem promocyjnym 

dla umów kredytowych zawartych w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Kredyt w rachunku bieżącym – z terminem spłaty do 3 lat 

 

1) do 150 000 zł 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,80 do 6,90 pp. 

2) pow. 150 000 zł do 300 000 zł 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,20 do 6,80 p.p. 

3) pow. 300 000 zł 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,50 do 5,50 p.p. 

2. Kredyt „Biznes Partner” – z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + marża 6,90 p.p. 

3.  Kredyt „Szybka Inwestycja”  

 

1)  z terminem spłaty do 5 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,00 do 3,50 p.p. 

2)  z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,30 do 4,00 p.p. 

4. Kredyt „Biznes Partner”  

 

1) z terminem spłaty do 3 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,20 do 4,20 p.p. 

2) z terminem spłaty do 5 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,40 do 4,80 p.p. 

3) z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,50 do 5,00 p.p. 

5. Kredytowa Linia Hipoteczna ” – z terminem spłaty do 15 lat 

 
1)  do 300.000 zł WIBOR 3M + marża 3,70 p.p. 

2)  pow. 300.000 zł WIBOR 3M + marża 4,30 p.p. 

Kredyty dla rolników 

1. Kredyt w rachunku bieżącym – z terminem spłaty do 3 lat 

 

1) do 150 000 zł 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,30 do 6,90 pp. 

2) pow. 150 000 zł do 300 000 zł 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,00 do 6,80 pp. 

3) pow. 300 000 zł  
WIBOR 3M 

+ marża od 3,50 do 5,50 pp. 

2. Kredyt „Rol-Biznes” – z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M+ marża 6,90 pp. 

3. Kredyt „Szybka Inwestycja Agro” 

 

1) z terminem spłaty do 5 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 2,60 do 3,50 pp. 

2) z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,00 do 4,00 pp. 

4. Kredyt „Rol-Biznes”  
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1)  z terminem spłaty do 3 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 4,20 do 5,20 pp. 

2)  z terminem spłaty do 5 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 4,80 do 5,80 pp. 

3)  z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,20 do 5,90 pp. 

5. Kredyt „Rol-Biznes Areał II” 

 

1) z terminem spłaty do 5 lat WIBOR 1M + marża 2,20 p.p. 

2) z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 1M + marża 2,20 p.p. 

3) z terminem spłaty pow. 10 lat (max. 15 lat) WIBOR 1M + marża 2,20 p.p. 

6. Kredytowa Linia Hipoteczna – z terminem spłaty do 15 lat 

 
1)  w kwocie do 300.000 zł WIBOR 3M + marża 3,30 p.p. 

2)  w kwocie pow. 300.000 zł WIBOR 3M + marża 3,90 p.p. 

 

 

Tabela 5. Karty kredytowe na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 14.04.2016 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit2  

  
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 
10,00 % 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold1 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 
10,00 % 

 

Tabela 6. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 02.01.2018 r. 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Kredyt w rachunku bieżącym – z terminem spłaty do 3 lat 

 

1) do 150 000 zł 
WIBOR 3M 

+ marża od 6,80 do 7,90 pp. 

2) pow. 150 000 zł do 300 000 zł 
WIBOR 3M 

+ marża od 6,20 do 7,80 p.p. 

3) pow. 300 000 zł 
WIBOR 3M 

+ marża od 4,00 do 6,00 p.p. 

Kredyty dla rolników 

1. Kredyt w rachunku bieżącym – z terminem spłaty do 3 lat 

 

1) do 150 000 zł 
WIBOR 3M 

+ marża od 6,30 do 7,90 pp. 

2) pow. 150 000 zł do 300 000 zł 
WIBOR 3M 

+ marża od 6,00 do 7,80 pp. 

3) pow. 300 000 zł  
WIBOR 3M 

+ marża od 4,00 do 6,00 pp. 

 
2 obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku. 
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2. Kredyt „Szybka Inwestycja Agro” 

 

1) z terminem spłaty do 5 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,10 do 4,00 pp. 

2) z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,50 do 4,50 pp. 

3. Kredyt „Rol-Biznes Areał II” 

 

4) z terminem spłaty do 5 lat WIBOR 1M + marża 3,80 p.p. 

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

6) z terminem spłaty pow. 10 lat (max. 15 lat) WIBOR 1M + marża 4,40 p.p. 

 

 

Tabela 7. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 18.03.2020 r.  

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Kredyt płatniczy z terminem spłaty do 60 dni WIBOR 3M + marża 7,90 p.p. 

2. Kredyt obrotowy „Biznes Partner” z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + marża 7,90 p.p. 

3. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,50 p.p. 

4. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,50 p.p. 

Kredyty dla rolników 

1. Kredyt płatniczy z terminem spłaty do 60 dni WIBOR 3M + marża 7,90 p.p. 

2. Kredyt obrotowy „Rol-Biznes” z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + marża 7,90 p.p. 

3. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,50 p.p. 

4. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,50 p.p. 

5. Kredyt inwestycyjny „Rol-Biznes”  

 

1)  z terminem spłaty do 3 lat  
WIBOR 3M 

+ marża od 6,20 do 7,20 p.p 

2)  z terminem spłaty do 5 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 6,80 do 7,80 p.p 

3)  z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 7,20 do 7,90 p.p 

4)  z terminem spłaty pow. 10 lat (max. 15 lat) 
WIBOR 3M  

+ marża ustalana indywidualnie 
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Tabela 8. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 09.04.2020 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Kredyt płatniczy z terminem spłaty do 60 dni WIBOR 3M + marża 7,20 p.p. 

2. Kredyt obrotowy „Biznes Partner” z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + marża 7,00 p.p. 

3. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,00 p.p. 

4. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,00 p.p. 

5. Kredyt inwestycyjny „Biznes Partner”  

 

1)  z terminem spłaty do 5 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,40 do 6,80 p.p 

2)  z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,50 do 7,00 p.p 

Kredyty dla rolników 

1. Kredyt płatniczy z terminem spłaty do 60 dni WIBOR 3M + marża 7,20 p.p. 

2. Kredyt obrotowy „Rol-Biznes” z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + marża 7,00 p.p. 

3. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,00 p.p. 

4. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,00 p.p. 

5. Kredyt inwestycyjny „Rol-Biznes”  

 1)  z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 6,00 do 7,20 p.p 

 

Tabela 9. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 29.05.2020 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Kredyt płatniczy z terminem spłaty do 60 dni WIBOR 3M + marża 6,50 p.p. 

2. Kredyt w rachunku bieżącym  z terminem spłaty do 3 lat 

 

1) do 150 000 zł 
WIBOR 3M  

+ marża 5,60 p.p. 

2) pow. 150 000 zł do 300 000 zł 
WIBOR 3M  

+ marża 5,00 p.p. 

3) pow. 300 000 zł 
WIBOR 3M  

+ marża 4,00 p.p. 
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3. Kredyt obrotowy „Biznes Partner” z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + marża 6,50 p.p. 

4. Kredyt obrotowy „Medyk” z terminem spłaty do 3 lat  WIBOR 3M + marża 4,00 p.p. 

5. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,50 p.p. 

6. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,50 p.p. 

7.  Kredyt „Szybka Inwestycja”  

 

1)  z terminem spłaty do 5 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,50 do 4,00 p.p. 

2)  z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,80 do 4,50 p.p. 

8. Kredyt inwestycyjny „Biznes Partner”  

 

1) z terminem spłaty do 3 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,20 do 6,20 p.p. 

2) z terminem spłaty do 5 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,40 do 6,50 p.p. 

3) z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,50 do 6,50 p.p. 

9. Kredyt inwestycyjny „Unia Biznes”  

 

1)  z terminem spłaty do 2 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 2,60 do 3,60 p.p. 

2)  z terminem spłaty do 5 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,10 do 5,00 p.p. 

3)  z terminem spłaty do 15 lat 
WIBOR 3M  

+ marża od 4,60 do 6,00 p.p. 

10. Kredytowa Linia Hipoteczna ” z terminem spłaty do 15 lat 

 1)  do 300.000 zł WIBOR 3M + marża 4,20 p.p. 

11. 
Kredyt inwestycyjny „Medyk” – z terminem spłaty do 10 lat 

(max. 15 lat) 
WIBOR 3M + marża 3,20 p.p. 

Kredyty dla rolników 

1. Kredyt płatniczy z terminem spłaty do 60 dni WIBOR 3M + marża 6,50 p.p. 

2. Kredyt w rachunku bieżącym  z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + marża 4,00 p.p. 

3. Kredyt obrotowy „Rol-Biznes” z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + marża 6,50 p.p. 

4. Kredyt „Klęskowy” z terminem spłaty do 4 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 2,25 do 2,85 p.p 

5. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,50 p.p. 

6. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,50 p.p. 

7. Kredyt „Szybka Inwestycja Agro” z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + marża 2,65 p.p. 

8. Kredyt inwestycyjny „Rol-Biznes”  

 1)  z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,50 do 6,50 p.p 



10 

 

9. Kredyt „Rol-Biznes Areał II” z terminem spłaty do 15 lat WIBOR 1M + marża 2,80 p.p. 

10. Kredyt inwestycyjny „Unia Biznes” 

 

1)  z terminem spłaty do 2 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 2,60 do 3,60 p.p 

2)  z terminem spłaty do 5 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,10 do 5,00 p.p 

3)  z terminem spłaty do 15 lat 
WIBOR 3M  

+ marża od 4,60 do 6,00 p.p 

11. Kredytowa Linia Hipoteczna z terminem spłaty do 15 lat 

 1)  w kwocie do 300.000 zł WIBOR 3M + marża 3,80 p.p. 

 

Tabela 10. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 04.01.2021 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Kredyt w rachunku bieżącym z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + marża 5,75 p.p. 

2. Kredyt obrotowy „Biznes Partner” z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + marża 5,75 p.p. 

3. Kredyt obrotowy „Medyk” z terminem spłaty do 3 lat  WIBOR 3M + marża 5,00 p.p. 

4.  Kredyt „Szybka Inwestycja”  

 1)  z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,20 do 5,75 p.p. 

5. Kredyt inwestycyjny „Biznes Partner”  

 

1) z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,20 do 5,75 p.p. 

2) z terminem spłaty pow. 10 lat (max. 15 lat) 
WIBOR 3M 

+ marża ustalana indywidualnie 

6. Kredyt inwestycyjny „Unia Biznes”  

 1)  z terminem spłaty do 15 lat 
WIBOR 3M  

+ marża od 4,50 do 5,75 p.p. 

7. Kredytowa Linia Hipoteczna ” z terminem spłaty do 15 lat 

 1)  do 300.000 zł WIBOR 3M + marża 5,00 p.p. 

 2)  pow. 300.000 zł WIBOR 3M + marża 4,80 p.p. 

8. 
Kredyt inwestycyjny „Medyk” – z terminem spłaty do 10 lat 

(max. 15 lat) 
WIBOR 3M + marża 4,50 p.p. 

Kredyty dla rolników 

1. Kredyt w rachunku bieżącym  z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + marża 5,75 p.p. 

2. Kredyt obrotowy „Rol-Biznes” z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + marża 5,75 p.p. 

3. Kredyt „Rolniczy” z terminem spłaty do 18 miesięcy WIBOR 3M + marża 4,20 p.p. 

4. Kredyt „Klęskowy” z terminem spłaty do 4 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 3,50 do 4,50 p.p 

5. Kredyt „Szybka Inwestycja Agro” z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + marża 4,00 p.p. 

6. Kredyt inwestycyjny „Rol-Biznes”  
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 1)  z terminem spłaty do 10 lat 
WIBOR 3M 

+ marża od 5,50 do 6,50 p.p 

 2)  z terminem spłaty pow. 10 lat (max. 15 lat) 
WIBOR 3M 

+ marża ustalana indywidualnie 

7. Kredyt „Rol-Biznes Areał II” z terminem spłaty do 15 lat WIBOR 1M + marża 4,00 p.p. 

8. Kredyt inwestycyjny „Unia Biznes” 

 1)  z terminem spłaty do 15 lat 
WIBOR 3M  

+ marża od 4,50 do 5,75 p.p 

9. Kredytowa Linia Hipoteczna z terminem spłaty do 15 lat 

 1)  w kwocie do 300.000 zł WIBOR 3M + marża 4,60 p.p. 

 1)  w kwocie pow. 300.000 zł WIBOR 3M + marża 4,40 p.p. 

 

Tabela 11. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 07.10.2021 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,10 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,10 p.p. 

Kredyty dla rolników 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,10 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,10 p.p. 

 

 

Tabela 12. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 04.11.2021 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,50 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,50 p.p. 
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Kredyty dla rolników 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,50 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 7,50 p.p. 

 

 

Tabela 13. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 09.12.2021 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,25 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,25 p.p. 

 

Kredyty dla rolników 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,25 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,25 p.p. 

 

 

Tabela 14. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 05.01.2022 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,75 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
3) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,75 p.p. 
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Kredyty dla rolników 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,75 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
3) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 8,75 p.p. 

 

Tabela 15. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 09.02.2022 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,25 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,25 p.p. 

Kredyty dla rolników 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,25 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,25 p.p. 

 

Tabela 16. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 09.03.2022 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,75 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,75 p.p. 

Kredyty dla rolników 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,75 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 9,75 p.p. 
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Tabela 17. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 07.04.2022 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 10,50 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 10,50 p.p. 

Kredyty dla rolników 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 10,50 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 10,50 p.p. 

 

 

Tabela 18. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 06.05.2022 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 11,50 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 11,50 p.p. 

Kredyty dla rolników 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 11,50 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 11,50 p.p. 
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Tabela 19. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 09.06.2022 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 12,25 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 12,25 p.p. 

Kredyty dla rolników 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 12,25 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 12,25 p.p. 

 

 

Tabela 20. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 08.07.2022 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,00 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,00 p.p. 

Kredyty dla rolników 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
1) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,00 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
2) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,00 p.p. 
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Tabela 21. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą wycofane z oferty 

od dnia 08.09.2022 r.  

 

L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

Kredyty dla przedsiębiorców 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
3) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,50 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
4) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,50 p.p. 

Kredyty dla rolników 

1. Karta kredytowa Visa Business Credit 

 
3) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,50 p.p. 

2. Karta kredytowa Visa Business Credit Gold 

 
4) transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy  

z karty 

stopa referencyjna NBP  

+ marża 13,50 p.p. 

 

 

 

 

 

 

STOPY REFERENCYJNE STOSOWANE PRZEZ BANK   

W TABELI OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

Nazwa Opis  

Aktualnie 

obowiązująca 

wartość 

WIBOR 1M 
stawka z ostatniego dnia miesiąca, obowiązująca od pierwszego do 

ostatniego dnia następnego miesiąca 
6,86 % 

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 wskazanych w niniejszej Tabeli oprocentowania kredytów, 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. 
 


