
 
Zmiana III w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych Warmińskiego Banku Spółdzielczego” 
obowiązującej od 08 września 2020 roku 
 
w Części A. KLIENCI INDYWIDUALNI, Rozdział IV. KREDYTY HIPOTECZNE,                           
TAB. 1 MÓJ DOM otrzymuje nowe brzmienie: 

TAB. 1 MÓJ DOM 
Lp. 

 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie 
[%] w stosunku rocznym 

Maksymalne 
oprocentowanie 

1. MÓJ DOM zmienne1, 2 
Maksymalna wysokość 
odsetek kapitałowych 
nie może w stosunku 
rocznym przekraczać 

dwukrotności wysokości 
odsetek ustawowych, 
które stanowią sumę 

stopy referencyjne NBP i 
3,5 p.p. 

 do 50% włącznie wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia  

WIBOR 3M+ marża od 2,80 p.p. 

powyżej 50% do 80% włącznie wartości 
nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu 
realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3M + marża od 3,00 p.p. 

powyżej 80% do 90% włącznie wartości 
nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu 
realizacji przedsięwzięcia3 

WIBOR 3M + marża od 3,30 p.p. 

2. MÓJ DOM - PROMOCJA zmienne1, 2  
2.1 Wariant I  

do 50% włącznie wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia  

WIBOR 3M+ marża 2,30 p.p. 

dla posiadaczy ROR w 
WBS oraz karty 
debetowej 

 

powyżej 50% do 80% włącznie wartości 
nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu 
realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3M+ marża 2,40 p.p. 

powyżej 80% do 90% włącznie wartości 
nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu 
realizacji przedsięwzięcia3 

WIBOR 3M+ marża 2,60 p.p. 

2.2 Wariant II  
do 50% włącznie wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia  

WIBOR 3M+ marża 2,10 p.p. 1. dla posiadaczy  
    ROR w WBS oraz  
    karty debetowej 
2. z ubezpieczeniem  
    na Życie w pakiecie  
   1 podstawowym 

 

powyżej 50% do 80% włącznie wartości 
nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu 
realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3M+ marża 2,20 p.p. 

powyżej 80% do 90% włącznie wartości 
nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu 
realizacji przedsięwzięcia3 

WIBOR 3M+ marża 2,40 p.p. 

2.3 Wariant III 
do 50% włącznie wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia  

WIBOR 3M+ marża 1,90 p.p. 
1. dla posiadaczy   
    ROR w WBS oraz   
    karty debetowej 
2. z ubezpieczeniem   
    na Życie w pakiecie  
   2 i 3  rozszerzonym 

powyżej 50% do 80% włącznie wartości 
nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu 
realizacji przedsięwzięcia 

WIBOR 3M+ marża 2,00 p.p. 

powyżej 80% do 90% włącznie wartości 
nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu 
realizacji przedsięwzięcia3 

WIBOR 3M+ marża 2,20 p.p. 

1 W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1,00 p.p. do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na 
rzecz  Warmińskiego Banku Spółdzielczego. 

2 Stawka WIBOR 3M wyliczana jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego kwartał, od którego nastąpi zmiana  
3   Do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia cel kredytu marża kredytu     
    zostaje podwyższona o 1,00 p.p. (niezależnie od przypisu.1). 
 

       Zmiana III obowiązuje od 12.04.2021r 
 


