TABELE OPROCENTOWAŃ LOKAT
obowiązujące od 01.08.2022 r.
LOKATY TERMINOWE – kwota min. 500 zł
Okres
oszczędzania

1 m-c
3 m-ce
6 m-cy
9 m-cy
12 m-cy
18 m-cy
24 m-ce
36 m-cy
48 m-cy
60 m-cy
120 m-cy
Okres
oszczędzania

3 – 5 m-cy
6 – 8 m-cy
9 – 11 m-cy
12 – 23 m-ce
24 – 36 m-cy

oprocentowanie zmienne

oprocentowanie stałe

Lokata PRIMA
0,02 %
0,02 %
0,05 %
0,05 %
0,08 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %

Lokata PROFIT
1,00 %
2,00 %
3,00 %
-

RACHUNEK SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA „SKARBONKA”
min. kwota 50 zł - oprocentowanie zmienne

0,02 %
0,05 %
0,05 %
0,08 %
0,10 %

Odsetki dopisywane są do rachunku na koniec okresu umownego. W przypadku zerwania umowy lokaty (rachunku) przed terminem
umownym wypłacane są odsetki w wysokości 10% odsetek już naliczonych. Odsetki dopisywane są następująco (kapitalizacja):
dla lokat, rso – po zakończeniu umowy, dla IKS, ROR i „a’vista” – kwartalnie kalendarzowo.

TABELE OPROCENTOWAŃ RACHUNKÓW
obowiązujące od 01.08.2022 r.
RACHUNKI
Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy ROR Classic
Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy e-ROR
Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy ROR Senior
Rachunek A’vista
Indywidualne Konto Spółdzielcze Standard
Podstawowy rachunek płatniczy Standard

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Oprocentowanie przekroczenia stanu środków na rachunku ROR/IKS plus (debetu bezumownego) wynosi dwukrotność sumy stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

TABELE PROWIZJI I OPROCENTOWAŃ POŻYCZEK
obowiązujące od 01.08.2022 r.
Okres
pożyczki

Oprocentowanie
Prowizja
Rzeczywista roczna stopa
nominalne
oprocentowania
POŻYCZKA LETNIA – kwota 3 000 - 10 000 PLN
RRSO – 20,55 % dla reprezentatywnego przykładu:

12–36 m-cy

14,99 %

0,00 %

całkowita kwota kredytu: 4 738,39 zł, ilość rat: 36 (umowa na
okres 36 m-cy, raty równe), kwota raty: 173,35 zł, prowizja:
0,00%, stała stopa oprocentowania: 14,99 %, całkowity koszt
kredytu: 1 502,21 zł, w tym: składka ubezpieczeniowa – 261,61
zł, prowizja – 0,00 zł, suma odsetek – 1 240,60 zł, całkowita
kwota do zapłaty: 6 240,60 zł

POŻYCZKA NOVUM – kwota 5 000 - 40 000 PLN
RRSO – 14,62 % dla reprezentatywnego przykładu:

12–60 m-cy

10,00 %

0,00 %

całkowita kwota kredytu: 9 490,92 zł, ilość rat: 35 (umowa na
okres 35 m-cy, raty równe), kwota raty: 330,65 zł, prowizja:
0,00%, stała stopa oprocentowania: 10,00 %, całkowity koszt
kredytu: 2 081,71 zł, w tym: składka ubezpieczeniowa – 509,08zł,
prowizja – 0,00 zł, suma odsetek – 1 572,63 zł, całkowita kwota
do zapłaty: 11 572,63 zł

POŻYCZKA STABILNA – min. kwota 1 000 PLN
RRSO – 28,29 % dla reprezentatywnego przykładu:

1–60 m-cy

11,50 % - 15,00 % 0,00 % - 15,00 %

całkowita kwota kredytu: 3 066,21 zł, ilość rat: 24 (umowa na
okres 24 m-ce, raty równe), kwota raty: 163,97 zł, prowizja:
9,00%, stała stopa oprocentowania: 11,50 %, całkowity koszt
kredytu: 869,00 zł, w tym: składka ubezpieczeniowa – 118,79 zł,
prowizja – 315,00 zł, suma odsetek – 435,21 zł, całkowita kwota
do zapłaty: 3 935,21 zł

POŻYCZKA KORZYSTNA – min. kwota 1 000 PLN
RRSO – 22,98 % dla reprezentatywnego przykładu:

1–120 m-cy

9,50 %

0,00 % - 15,00 %

całkowita kwota kredytu: 5 430,09 zł, ilość rat: 33 (umowa na
okres 33 m-cy, raty równe), kwota raty: 217,72 zł, prowizja:
9,00%, zmienna stopa oprocentowania: 9,50 %, całkowity koszt
kredytu: 1 754,79 zł, w tym: składka ubezpieczeniowa – 302,91zł,
prowizja – 567,00 zł, suma odsetek – 884,88 zł, całkowita kwota
do zapłaty: 7 184,88 zł

PROSTA POŻYCZKA HIPOTECZNA – min. kwota 10 000 PLN
RRSO – 6,43 % dla reprezentatywnego przykładu:

12–180 m-cy

WIBOR 6 M +
marża: 2,90 p.p. –
6,95 p.p.

2,90 % - 4,99 %

całkowita kwota kredytu: 208 665,00 zł, ilość rat: 180 (umowa na
okres 180 m-cy, raty równe), kwota raty: 1 784,81 zł, prowizja:
2,90%, zmienna stopa oprocentowania: 5,74 %, opłata
przygotowawcza: 100 zł, całkowity koszt kredytu: 112 621,07 zł,
w tym: prowizja – 6 235,00 zł, opłata przygotowawcza – 100 zł,
suma odsetek – 106 267,07 zł, PCC – 19 zł, koszt zaświadczenia
o spłacie kredytu – 40 zł, opłata za prowadzenie ROR – 810,00 zł,
całkowita kwota do zapłaty: 322 136,07 zł

POŻYCZKA KONSOLIDACYJNA SUPERKOMFORT – min. kwota 10 000 PLN
RRSO – 11,47 % dla reprezentatywnego przykładu:

24–120 m-cy

4,99 % - 9,50 %

0,00 % - 9,99 %

całkowita kwota kredytu: 39 738,04 zł, ilość rat: 65 (umowa na
okres 65 m-cy, raty równe), kwota raty: 812,54 zł, prowizja:
2,26%, zmienna stopa oprocentowania: 5,99%, opłata
przygotowawcza: 40 zł, całkowity koszt kredytu: 13 076,67 zł,
w tym: składka ubezpieczeniowa – 4 199,96 zł, prowizja –
1 017 zł, opłata przygotowawcza – 40 zł, opłata za przelewy 5,00 zł oraz suma odsetek – 7 814,71 zł, całkowita kwota do
zapłaty: 52 814,71 zł

LINIE POŻYCZKOWE 1) – min. kwota 500 PLN
Oprocentowanie

Linia
pożyczkowa
Classic
(umowa na
okres
12 m-cy)
1)

Prowizja

Oprocentowanie
RRSO – 28,64 % dla reprezentatywnego przykładu:

11,50 %

9,00 %

(założenie: całkowita kwota kredytu została wypłacona od razu,
w całości i na cały okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy),
całkowita kwota kredytu: 1 500 zł, prowizja: 9%, zmienna stopa
oprocentowania: 9,50%, opłata przygotowawcza: 40 zł,
całkowity koszt kredytu: 371,50 zł, w tym: prowizja – 135,00 zł,
opłata przygotowawcza – 40 zł, opłata za prowadzenie ROR –
54 zł, oraz suma odsetek – 142,50 zł, całkowita kwota do zapłaty:
1 871,50 zł

linia pożyczkowa rozumiana również jako kredyt w rachunku płatniczym, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych

Składka ubezpieczeniowa podana jest dla Pożyczkobiorcy w wieku do 65 lat, płatna jest w całości z góry w dniu wypłaty pożyczki.
Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego
i 5,5 punktów procentowych.

TABELE PROWIZJI I OPROCENTOWAŃ PRODUKTÓW
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
obowiązujące od 01.08.2022 r.
RACHUNKI
Rachunek bieżący Tandem
Rachunek bieżący e-Tandem

0,00 %
0,00 %

POŻYCZKI I KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Okres kredytowania
3 - 36 m-cy

Prowizja

Oprocentowanie nominalne

KREDYT OBROTOWY – max. kwota 500 000 PLN
3,00 % - 5,00 %
9,50 % 2)

POŻYCZKA HIPOTECZNA – max. kwota 500 000 PLN
3 - 36 m-cy
3,00 % - 4,00 %
9,50 % 2)
LINIA POŻYCZKOWA1) W RACHUNKU „TANDEM” – max. kwota 500 000 PLN
12 m-cy
3,00 % - 6,00 %
9,50 % 2)
1)
2)

linia pożyczkowa rozumiana również jako kredyt w rachunku płatniczym, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych
istnieje możliwość negocjacji prowizji oraz oprocentowania

Oprocentowanie przekroczenia stanu środków na rachunku Tandem (debetu bezumownego) wynosi dwukrotność sumy stopy
referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.
Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego
i 5,5 punktów procentowych.

