
 

 

Zmiana I w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych Warmińskiego Banku Spółdzielczego” 
obowiązującej od 15 czerwca 2022r. 
 

1) W Części A. KLIENCI INDYWIDUALNI, Rozdział II. RACHUNKI TERMINOWYCH 

LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, Tabela nr 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

TAB. 3 PROMOCYJNE W ZŁOTYCH 

Lp.  Rodzaj rachunku   [%] w stosunku rocznym 
 

Minimalna kwota 
(min.) 

Maksymalna 
kwota (max.) 

1. Lokata Mega Oszczędnościowa II1,4 Stałe 

min. 2 000 zł  
max. 100 000 zł 

obowiązuje dla rachunków 
założonych: 

do 05.06.2022r. od 06.06.2022r. 

3 miesiące 1,55 4,50 
6 miesięcy 2,00 4,75 
12 miesięcy 2,20 5,00 

 
 

18 miesięcy 2,50 5,30 
2. Lokata Specjalna2,4,5 Stałe 

min. 2 000 zł  
max. 500 000 zł 

2 miesiące 3,50 
3 miesiące 4,00 
6 miesięcy 4,25 
12 miesięcy 4,50 
18 miesięcy 4,80 

3. Lokata Internetow@ 3M3,4 Stałe 

min. 5 000 zł  
max. 10 000 zł 

obowiązuje dla rachunków 
założonych: 

do 30.06.2022r. od 01.07.2022r. 

3 miesiące 3,00 4,00 
1  Promocja trwa od 19 kwietnia 2022 roku do 29 lipca 2022 roku włącznie. Lokata na Nowe środki (tj. nadwyżkę wszystkich środków pieniężnych 

zgromadzonych w Banku przez Klienta na dzień zakładania w Banku „Lokaty Mega Oszczędnościowej II” ponad stan środków tego Klienta w Banku 

na dzień 28 marca 2022 roku. Szczegóły oferty w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych o nazwie 
„Lokata Mega Oszczędnościowa II”) 

2   Promocja trwa od 06 czerwca 2022 roku do 29 lipca 2022 roku włącznie 
3  Promocja trwa od 11 maja 2022 roku do 29 lipca 2022 roku włącznie Lokata dostępna wyłącznie w systemie bankowości elektronicznej. Łączna kwota 

lokat Internetow@ 3M nie może przekroczyć 10 000 zł. 
4  W przypadku podjęcia wkładu przed upływem zadeklarowanego umownego okresu, oprocentowanie należne jest w wysokości 0,00% w stosunku 

rocznym. 
5 W przypadku Klientów posiadających ważną polisę ubezpieczeniową wykupioną z oferty Banku, wystawioną na rzecz Posiadacza/Współposiadacza 

„Lokaty Specjalnej” oprocentowanie zostaje podwyższone o 0,20 pp. i dotyczy Lokat otwartych wyłącznie w Placówkach Banku. 

 
 
 
 

2) W Części A. KLIENCI INDYWIDUALNI, Rozdział III. KREDYTY GOTÓWKOWE Tabela nr 

2 otrzymuje nowe brzmienie: 

TAB. 2 KONSUMENCKIE W PROMOCJI 
Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie  

[%] w stosunku rocznym 

Maksymalne 
oprocentowanie 

  
1. 

 

Kredyt dla Ciebie1,2 
Stałe 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. 

10,90 

2. 
Kredyt Sezonowy „Tani Kredyt”,3,4 

Stałe 

7,99 
1 Obniżenie oprocentowania o 0,15 p.p. przy kredycie z ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy oferowanym przez Warmiński Bank Spółdzielczy. 
2 Promocja trwa od dnia 01.07.2022r. do dnia 30.11.2022 r. włącznie. 
3 Obniżenie oprocentowania o 0,30 p.p. przy kredycie z ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy oferowanym przez Warmiński Bank Spółdzielczy. 
4 Promocja trwa od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.10.2022 r. włącznie. 

 



3) W Części A. KLIENCI INDYWIDUALNI, Rozdział IV. KREDYTY HIPOTECZNE, otrzymuje 

nowe brzmienie:  
 

IV.KREDYTY HIPOTECZNE 
 

TAB. 1 MÓJ DOM 
Lp. 

 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie 
[%] w stosunku rocznym 

Maksymalne 
oprocentowanie 

1. MÓJ DOM zmienne1, 2,3 

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. 

 Obowiązuje dla kredytów udzielonych: do 20.01.2022r. od 21.01.2022r. 

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

   WIBOR 3M+ 
marża od 2,80 p.p. 

   WIBOR 3M+ 
marża od 2,00 p.p. 

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

WIBOR 3M + marża 
od 3,00 p.p. 

WIBOR 3M + marża 
od 2,20 p.p. 

1.3 powyżej 80% do 90% wartości nieruchomości będącej 

zabezpieczeniem    /kosztu realizacji przedsięwzięcia4 

WIBOR 3M + marża 
od 3,30 p.p. 

WIBOR 3M + marża 
od 2,40 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 (dotyczy Umów 

kredytu zawartych do 30 czerwca 2022 roku i/lub transakcji kredytowych dla których decyzje kredytowe podjęte zostały do 30 czerwca 2022 roku).) 
3 WIBOR 3M ustalany jest na okresy 3-miesięczne, wyznaczane datą zawarcia Umowy kredytu. Zmiana wysokości wskaźnika WIBOR 3M dla kolejnych 

okresów następuje w analogicznej dacie jak data zawarcia Umowy kredytu (dotyczy umów kredytowych zawartych od 01 lipca 2022 roku,                              

z wyłączeniem transakcji kredytowych dla których decyzje kredytowe podjęte zostały do 30 czerwca 2022 roku).) 
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). 
 

Tab. 2 UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY  
Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie 

[%] w stosunku rocznym 
Maksymalne 

oprocentowanie 

1. UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY    zmienne 1, 2,3 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. 

1.1 do 50% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

WIBOR 3M + marża od 3,90 p.p  

1.2 powyżej 50% wartości nieruchomości będącej 
zabezpieczeniem 

WIBOR 3M + marża od 4,90 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 (dotyczy Umów 

kredytu zawartych do 30 czerwca 2022 roku i/lub transakcji kredytowych dla których decyzje kredytowe podjęte zostały do 30 czerwca 2022 roku).) 
3 WIBOR 3M ustalany jest na okresy 3-miesięczne, wyznaczane datą zawarcia Umowy kredytu. Zmiana wysokości wskaźnika WIBOR 3M dla kolejnych 

okresów następuje w analogicznej dacie jak data zawarcia Umowy kredytu (dotyczy umów kredytowych zawartych od 01 lipca 2022 roku,                              

z wyłączeniem transakcji kredytowych dla których decyzje kredytowe podjęte zostały do 30 czerwca 2022 roku).) 

TAB. 3 MÓJ DOM – PAKIET SEKTOROWY 

Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie 
[%] w stosunku rocznym 

Maksymalne oprocentowanie 

 
 
1. 

 
MÓJ DOM „PAKIET SEKTOROWY” 4 

   zmienne 1, 2,3 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. 

 
WIBOR 3M + marża 1,00 p.p  

1 W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 0,50 p.p. do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz  

Warmińskiego Banku Spółdzielczego. 
2 Stawka WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne, wyznaczana datą zawarcia Umowy kredytu. Zmiana wysokości wskaźnika WIBOR 3M dla kolejnych 

okresów następuje w analogicznej dacie jak data zawarcia Umowy kredytu. 
3 Do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem/kosztu realizacji przedsięwzięcia, marża kredytu     
    zostaje podwyższona o 0,50 p.p. (niezależnie od przypisu.1). 
4 Promocja trwa od dnia 25 maja 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku. 

TAB. 4 KREDYTY KONSOLIDACYJNE 
Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie  

[%] w stosunku rocznym 

Maksymalne 
oprocentowanie 



  
1. 

 

KREDYT KONSOLIDACYJNY 
   zmienne 1, 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. 

WIBOR 3M + marża od 4,50 p.p  

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

5 WIBOR 3M ustalany jest na okresy 3-miesięczne, wyznaczane datą zawarcia Umowy kredytu. Zmiana wysokości wskaźnika WIBOR 3M dla kolejnych 

okresów następuje w analogicznej dacie jak data zawarcia Umowy kredytu.  

 

4) W Części C. KLIENCI INSTYTUCJONALNI, Rozdział II RACHUNKI LOKAT 

TERMINOWYCH, Tabela nr 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

TAB. 3 PROMOCYJNE W ZŁOTYCH 

Lp.  Rodzaj rachunku   [%] w stosunku rocznym 
 

Minimalna kwota 
(min.) 

Maksymalna 
kwota (max.) 

1. Lokata Specjalna1,3,4 Stałe 

min. 50 000 zł /5 000 zł 2 
max. 1 000 000 zł 

2 miesiące 1,30 

3 miesiące 1,50 

6 miesięcy 1,60 

12 miesięcy 1,70 

18 miesięcy 2,00 
1 Promocja trwa od 06 czerwca 2022 roku do 29 lipca 2022 roku włącznie. 
2 Kwota  minimalna dla osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą (Rolnik).  

3 W przypadku podjęcia wkładu przed upływem zadeklarowanego umownego okresu, oprocentowanie należne jest w wysokości 0,00% w stosunku 

rocznym.  
4  W przypadku Klientów posiadających ważną polisę ubezpieczeniową wykupioną z oferty Banku, wystawioną na rzecz Posiadacza/Współposiadacza 

„Lokaty Specjalnej” oprocentowanie zostaje podwyższone o 0,20 pp. i dotyczy Lokat otwartych wy łącznie w Placówkach Banku. 
 

5) W Części D. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY, Rozdział II. KREDYTY, w Tabeli nr 2 

KONSUMPCYJNE dodaje się pkt 10. w brzmieniu: 
Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie  

[%] w stosunku rocznym 

Maksymalne 
oprocentowanie 

  
10. 

 
Obowiązuje dla kredytów 
udzielonych: 

Stałe 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 
24.10.2021  

od 25.10.2021 
do 

20.01.2022r. 

od 21.01.2022r. 
do  

30.06.2022r. 

KREDYTOWY PARASOL1 (w ofercie 

od 01.07.2020r. do dnia 30.06.2022 r.) 
7,202 8,00 9,50 

1 Obniżenie oprocentowania o 0,15 p.p. przy kredycie z ubezpieczeniem oferowanym przez Warmiński Bank Spółdzielczy. 
2 W przypadku umów podpisanych w okresie obchodów Jubileuszu 45-lecia Banku, tj. w terminie od dnia 01 lipca 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.,   

  obniżenie oprocentowania o 0,15 p.p. przy kredytach wraz z Umową o kredyt „Kredytowy Parasol”, gdy zawierana jest Umowa o kartę kredytową Visa  
  Classic Credit. 


