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I. Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych dla klientów indywidualnych 
 

Stawki zawarte w niniejszej tabeli zawierają oprocentowanie wyrażone w skali roku. 
 

RODZAJ RACHUNKU 
RODZAJ 

OPROCENTOWANIA 
KAPITALIZACJA 

WYSOKOŚĆ 
OPROCENTOWANIA 

Rachunki płatnicze1  

Rachunek Oszczędnościowo – 
Rozliczeniowy ROR Standard 
ŁBS (w tym rachunek dla KZP, 
SKO oraz osób fizycznych, 
będących członkami rad 
rodziców) 

zmienne kwartalna 0,00% 

Konto Proste zmienne kwartalna 0,00 % 

eKonto zmienne kwartalna 0,00 % 

Konto Junior (poniżej 13 lat) zmienne kwartalna 0,00 % 

Konto Młodzieżowe (13-24) zmienne kwartalna 0,00 % 

Podstawowy rachunek płatniczy zmienne kwartalna 0,00 % 

Rachunki oszczędnościowe2 

Rachunek Oszczędnościowy 
ROS 

zmienne miesięczna 
środki do 100 000 zł 

włącznie   
WIBID 3 M x 0,30 

zmienne miesięczna 
środki od 100 000 zł  

WIBID 3 M x 0,20 

Rachunki lokat terminowych3 

Lokaty terminowe nieodnawialne 
3 m-czne 

stałe 
po upływie okresu 

umownego 
1,50 % 

Lokaty terminowe nieodnawialne 
6 m-czne 

stałe 
po upływie okresu 

umownego 
2,00 % 

Lokaty terminowe odnawialne 3 
m-czne 

zmienne po upływie okresu 
umownego 

WIBID 1 M x 0,25 

II. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek dla klientów indywidualnych 
Stawki zawarte w niniejszej tabeli zawierają oprocentowanie wyrażone w skali roku. 
 

TYP KREDYTU 
TERMIN 
SPŁATY 

RODZAJ 
OPROCEN-
TOWANIA 

WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA4 

Pożyczka Gotówkowa 
Ekspresowa* 

do 30 dni stałe 0,00 % 

Kredyt gotówkowy 
do 3 lat stałe 9,50 % 

powyżej 3 do 8 lat zmienne stopa referencyjna NBP + 7 p.p. marży5 

Kredyt EKO  
do 3 lat stałe  8,00 % 

powyżej 3 do 8 lat zmienne stopa referencyjna NBP + 4 p.p. marży5 

Kredyt gotówkowy promocyjny zgodnie z aktualną ofertą, warunki określone w odrębnej decyzji Zarządu  

Kredyt odnawialny w ROR do 5 lat zmienne stopa referencyjna NBP + 7 p.p. marży5 

Kredyt mieszkaniowy do 30 lat zmienne WIBOR 6M6 + marża  

Kredyt mieszkaniowy do 30 lat  okresowo stałe Stopa własna Banku14 + marża 

Pożyczka hipoteczna  do 20 lat zmienne WIBOR 6M6 + marża 

Pożyczka hipoteczna do 20 lat okresowo stała Stopa własna Banku14 + marża 

Kredyt konsolidacyjny do 30 lat zmienne WIBOR 6M6 + marża 

Kredyt konsolidacyjny do 30 lat okresowo stała Stopa własna Banku14 + marża 

Karta kredytowa do 4 lat zmienne WIBOR 12M7 + marża 

 
1 Rachunki oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej określonej decyzją Zarządu Banku. Przesłanki zmiany stopy procentowej określa regulamin świadczenia 

usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. 
2 Oprocentowanie rachunków ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID 3M skorygowaną o współczynnik banku wynoszący 0,30 lub 0,20. 
3 Minimalna kwota lokaty 1 000,00 zł. 
4  Wysokość wskazanej marży ustalana indywidualnie zgodnie z zasadami obowiązującymi w wewnętrznych przepisach Banku. 
5 Oprocentowanie stanowi sumę stopy referencyjnej NBP i stałej marży Banku, z zastrzeżeniem, że wysokość tych odsetek nie może przekroczyć wysokości odsetek 
maksymalnych określonych w przepisach prawa. Stopa bazowa ulega zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej NBP. Informacja o aktualnej wysokości stopy 
referencyjnej NBP publikowana jest na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl). 
6 WIBOR 6M - stawka obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek.   
Stopa bazowa obowiązuje włącznie do ostatniego dnia 6-miesięcznego okresu obrachunkowego, rozumianego jako okres kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych (stawka 
obowiązuje dla kredytów udzielonych od 17.05.2021 do 13.02.2022 r.) 
WIBOR 6M  określany na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od 
pierwszego dnia półrocza kalendarzowego (tj. od 1 stycznia i od 1 lipca). Stopa bazowa obowiązuje włącznie do ostatniego dnia 6-miesięcznego okresu obrachunkowego, 
rozumianego jako okres kolejnych 6-ciu miesięcy kalendarzowych (stawka obwiązuje dla kredytów udzielonych od 14.02.2022 r.). 
7 Stawka WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego 
rok naliczania odsetek. Zmieniona stawka obowiązuje od 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego (dla umów zawartych do 13.02.2022 r.) 
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III. Tabela oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych, 

instytucji niekomercyjnych i rolników 
 

Stawki zawarte w niniejszej tabeli zawierają oprocentowanie wyrażone w skali roku. 
 

RODZAJ RACHUNKU 
RODZAJ 

OPROCENTOWANIA 
KAPITALIZACJA 

WYSOKOŚĆ 
OPROCENTOWANIA 

Rachunki bieżące1 

KONTO BIZNES8  zmienne kwartalna 0,00 % 

KONTO BIZNES MAX9  zmienne kwartalna 0,00 % 

KONTO WWW zmienne kwartalna 0,00 % 

KONTO ORGANIZACJA zmienne kwartalna 0,00 % 

KONTO AGRO  zmienne kwartalna 0,00 % 

Rachunek pomocniczy zmienne kwartalna 0,00 % 

Rachunek VAT stałe - 0,00 % 

Rachunki lokat terminowych10 

Lokaty terminowe nieodnawialne 
dla przedsiębiorców oraz 
instytucji niekomercyjnych 
1 m-czne, 3 m-czne i 6 m-czne 

stałe 
po upływie okresu 

umownego 
1,00 % 

 

 

IV. Tabela oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych i rolników 
 

Stawki zawarte w niniejszej tabeli zawierają oprocentowanie wyrażone w skali roku. 
 

TYP KREDYTU 
TERMIN 
SPŁATY 

RODZAJ 
OPROCEN-
TOWANIA 

WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA11 

KLIENCI INSTYTUCJONALNI I ROLNICY 

Kredyt obrotowy w rachunku 
bieżącym 

do 3 lat zmienne WIBOR 3M12 + marża 

Kredyt obrotowy do 4 lat zmienne WIBOR 3M12 + marża 

Kredyt inwestycyjny do 20 lat zmienne WIBOR 3M12 + marża 

Kredyt inwestycyjno - obrotowy do 5 lat zmienne WIBOR 3M12 + marża 

Kredyt rewolwingowy do 1 roku zmienne WIBOR 3M12 + marża 

Kredyt hipoteczny dla 
przedsiębiorców i rolników 

do 15 lat zmienne WIBOR 3M12 + marża 

Karta kredytowa do 4 lat zmienne WIBOR 12M1413 + marża 

Kredyt Unijny do 15 lat zmienne WIBOR 3M12 + marża 

Kredyt dla wspólnot 
mieszkaniowych 

do 20 lat zmienne WIBOR 3M12 + marża 

Kredyt na zakup rzeczowych 
środków do produkcji rolnej 

do 1 roku stałe 8,00 % 

Kredyty z dopłatami ARiMR wg odrębnych wytycznych 

 

 

 

 

 

 

 
Stawka WIBOR 12M określony na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zmieniona stawka obowiązuje od 1 
lutego kolejnego roku kalendarzowego (dla umów zawartych od 14.02.2022 r.) 
8  Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również wspólników spółek cywilnych. 
9 Dla pozostałych podmiotów instytucjonalnych innych niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również 
wspólników spółek cywilnych. 
10 Minimalna kwota lokaty 50 000,00 zł. 
11  Wysokość wskazanej marży ustalana indywidualnie zgodnie z zasadami obowiązującymi w wewnętrznych przepisach Banku. 
12 Stawka bazowa WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania 
odsetek i obowiązuje przez okres następnego kwartału.  
13 Stawka WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego 
rok naliczania odsetek. Zmieniona stawka obowiązuje od 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego (dla umów zawartych do 13.02.2022 r.) 
Stawka WIBOR 12M określony na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zmieniona stawka obowiązuje od 1 
lutego kolejnego roku kalendarzowego (dla umów zawartych od 14.02.2022 r.) 
14Stawka własna Banku ogłaszana komunikatem równa stopy procentowej publikowanej w okresach tygodniowych przez SGB Bank SA. 
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V. Odsetki ustawowe, maksymalne, za opóźnienie 

ODSETKI USTAWOWE („kapitałowe”) 

Stopa referencyjna NBP + 3,5 punktów procentowych  
Podstawa prawna: art. 359 § 2 k.c. 

10,25 % 

ODSETKI MAKSYMALNE („kapitałowe”) 

W umowach zawartych do  31.12.2015 roku maksymalna kwota odsetek, jakie mogą 
zostać nałożone przez pożyczko- lub kredytodawcę, określane były na podstawie 
wysokości stopy kredytu lombardowego w NBP (czterokrotność wysokości stopy kredytu 
lombardowego w NBP w stosunku rocznym) 
Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym 

przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki 

maksymalne za opóźnienie). - Podstawa prawna: art. 481 k.c. 

24,50 % 

W umowach zawartych od 01.01.2016 roku maksymalna kwota odsetek, jakie mogą zostać 
nałożone przez pożyczko- lub kredytodawcę, określane są na podstawie wysokości 
odsetek ustawowych: 
2-krotność odsetek ustawowych, tj. 2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5 p.p.) 
Podstawa prawna: art. 359 § 2[1] k.c. 

20,50 % 

ODSETKI USTAWOWE ZA OPÓŹNIENIE 

Stopa referencyjna NBP + 5,5 pkt. 
Podstawa prawna: art. 481 k.c. 

12,25 % 

ODSETKI MAKSYMALNE ZA OPÓŹNIENIE (kredyty i pożyczki przeterminowane) 

Dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie 
Podstawa prawna: art. 481 k.c. 

24,50 % 

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE NA RACHUNKACH – 0,00% 

Informacja o aktualnej wysokości stopy referencyjnej NBP publikowana jest na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego 

(www.nbp.pl). 

*po wprowadzeniu do oferty  

VI. Stawki referencyjne 

Standardowymi stawkami referencyjnymi do określania stopy procentowej w ŁBS są: 

Stawka referencyjna WIBID 

WIBID 1 M (średnia arytmetyczna stopa WIBID z 
poprzedniego miesiąca) 

6,66 % 
obowiązuje od 01.05.2023 – 31.05.2023 

WIBID 3 M (średnia arytmetyczna kwotowań z poprzedniego 
miesiąca) 

6,70 % 
obowiązuje od 01.05.2023 – 31.05.2023 

Stawka referencyjna WIBOR 
stawka referencyjna WIBOR (wskaźnik referencyjny stawek offer z kwotowań obliczany w trakcie Fixingu – Warsaw 
Interbank Offered Rate); której Administratorem jest GBW Benchmark S.A z siedzibą w Warszawie:  

WIBOR 3M (średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek) 

6,93 % 
obowiązuje od 01.04.2023 – 30.06.2023 

WIBOR 6M (średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale 
poprzedzającym kwartał naliczania odsetek) 

7,46 % 
obowiązuje od 01.01.2023 – 30.06.2023 

WIBOR 6M (określany na dwa dni robocze przed dniem 
zmiany oprocentowania) 

7,14 % 
obowiązuje od 01.01.2023 – 30.06.2023 

WIBOR 12M (średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale 
kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek) 
 

7,58 % 
obowiązuje od 01.02.2023 – 31.01.2024 

WIBOR 12M (kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem 
rozpoczynającym dany okres odsetkowy) 

7,10 % 
obowiązuje od 01.02.2023 – 31.01.2024 

Stopy referencyjne NBP 
ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej 

Stopa referencyjna NBP 6,75 % 

Stopa lombardowa 7,25 % 

Stopa redyskonta weksli 6,80 % 

 

http://www.nbp.pl/

