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DZIAŁ I. PRODUKTY ZNAJDUJACE SIĘ W OFERCIE BANKU 
 

ROZDZIAŁ I. Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla osób fizycznych 
 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE (PŁATNICZE) W WALUCIE KRAJOWEJ ORAZ WALUTACH OBCYCH 

Lp. Nazwa / opis 
Rodzaj 

oprocentowania 
Kapitalizacja 

Wysokość 
oprocentowania  

w skali roku 

1. MOJE Konto 

zmienne 
na koniec każdego 

kwartału 

0 % 

2. MOJE eKonto 0 % 

3. MOJE Konto 60+ 0 % 

4. Konto Siema! 0 % 

5. Podstawowy Rachunek Płatniczy 0 % 

6. Konto walutowe 0 % 

 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W WALUCIE KRAJOWEJ 

Lp. Nazwa / opis Warunki dodatkowe 
Rodzaj 

oprocentowania 
Kapitalizacja 

Wysokość 
oprocentowania  

w skali roku 

1. Konto Swobodne brak zmienne 
na koniec każdego 

miesiąca 
St. Ref. - 0,20 p.p. 

2. Konto Junior 
do 4 999,99 PLN 

zmienne 
na koniec każdego 

miesiąca 

St. Ref. + 1,50 p.p. 

pow. 5 000 PLN St. Ref. - 0,20 p.p. 

3. MOJE IKE 

do 3 miesięcy 

zmienne 
na koniec roku 

kalendarzowego 

St. Ref. + 0,90 p.p. 

od 4 miesiąca do 12 miesiąca St. Ref. + 0,10 p.p. 

od 13 miesiąca do 36 miesiąca St. Ref. + 0,30 p.p. 

od 37 miesiąca do 60 miesiąca St. Ref. + 0,50 p.p. 
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powyżej 60 miesięcy zmienne 
na koniec roku 

kalendarzowego 
St. Ref. + 0,70 p.p. 

 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ 

Lp. Nazwa / opis 
Okres 

deklarowania 
Warunki dodatkowe 

Rodzaj 
oprocentowania 

Kapitalizacja 
Wysokość 

oprocentowania  
w skali roku 

1. 
Lokata standardowa  
min. kwota lokaty od 500 PLN 

1 miesiąc 

brak zmienne 
na koniec okresu 
zadeklarowania 

St. Ref. - 0,10 p.p. 

3 miesiące St. Ref. + 0,05 p.p. 

6 miesięcy St. Ref. + 0,20 p.p. 

12 miesięcy St. Ref. + 0,35 p.p. 

24 miesiące St. Ref. + 0,50 p.p. 

2. 
e-lok@ta 
min. kwota lokaty od 500 PLN 

1 miesiąc 

brak zmienne 
na koniec okresu 
zadeklarowania 

St. Ref. + 0,05 p.p. 

3 miesiące St. Ref. + 0,20 p.p. 

6 miesięcy St. Ref. + 0,35 p.p. 

12 miesięcy St. Ref. + 0,50 p.p. 

3. 
Lokata Szafirowa 
min. kwota lokaty od 1 000 PLN 

12 miesięcy możliwość dopłaty zmienne 
na koniec okresu 
zadeklarowania 

St. Ref. + 0,20 p.p. 

 
Informacje dodatkowe: 

a) Oprocentowanie w przypadku podjęcia środków przed upływem zadeklarowanego terminu wynosi 50% wysokości aktualnego oprocentowania rachunków ROR według stawki podstawowej, chyba, że Regulamin poszczególnych lokat stanowi inaczej. 
b) St. Ref – stopa referencyjna ogłaszana przez NBP. 
c) Oprocentowanie Indywidualnego Konta Emerytalnego zależy od liczby miesięcy od daty zawarcia umowy.  

 

KREDYTY I POŻYCZKI W WALUCIE KRAJOWEJ 

Lp. Nazwa / opis Warunki dodatkowe 
Rodzaj 

oprocentowania 

Wysokość 
oprocentowania  

w skali roku 

1. MOJA Linia kredytowa - kredyt w rachunku płatniczym (ROR) z terminem spłaty do 12 miesięcy zmienne St. Ref. + 7,50 p.p. 
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2. Karta kredytowa wszystkie zmienne WIBOR 12M + 6,16 p.p. 

3. Kredyt MOJA Gotówka 
z terminem spłaty do 1 roku 

zmienne 
St. Ref. + 7,25 p.p. 

z terminem spłaty powyżej 1 roku St. Ref. + 7,50 p.p. 

4. Kredyt MOJE Auto 
z terminem spłaty do 3 lat 

zmienne 
St. Ref. + 6,25 p.p. 

z terminem spłaty do 5 lat St. Ref. + 6,95 p.p. 

5. Kredyt EKO z terminem spłaty do 10 lat 

stałe 5,50 % 

zmienne St. Ref. + 4,29 p.p. 

6. Kredyt MÓJ Własny Kąt 
z terminem spłaty do 10 lat 

zmienne 
St. Ref. + 3,50 p.p. 

z terminem spłaty powyżej 10 lat St. Ref. + 3,70 p.p. 

7. Kredyt MOJA Pożyczka Hipoteczna 

z terminem spłaty do 3 lat 

zmienne 

St. Ref. + 5,25 p.p. 

z terminem spłaty do 10 lat St. Ref. + 5,75 p.p. 

z terminem spłaty powyżej 10 lat St. Ref. + 6,25 p.p. 

8. Kredyty przeterminowane i czeki bez pokrycia wszystkie zmienne 
2 krotność wysokości 
odsetek ustawowych 

za opóźnienie 

 
Informacje dodatkowe: 

a) St. Ref – stopa referencyjna ogłaszana przez NBP 
b) WIBOR 12M - stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna kwotowań stopy WIBOR 12M  w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczenia odsetek – Informacja Departamentu Skarbu SGB-Bank S.A. – obowiązuje od 01.02 roku naliczenia do 31.01 

roku następnego 
c) Odsetki ustawowe za opóźnienie – stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. 
d) Odsetki ustawowe – stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. 
e) Maksymalna wysokość oprocentowania kredytu lub pożyczki nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Jeżeli oprocentowanie kredytu lub pożyczki przekracza wysokość odsetek maksymalnych, 

należą się odsetki maksymalne 
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ROZDZIAŁ II. Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla rolników indywidualnych 
 

RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE W WALUCIE KRAJOWEJ ORAZ WALUTACH OBCYCH 

Lp. Nazwa / opis 
Rodzaj 

oprocentowania 
Kapitalizacja 

Wysokość 
oprocentowania  

w skali roku 

1. Konto AGRO 

zmienne 
na koniec roku 

kalendarzowego 

0 % 

2. Konto AGRO mini 0 % 

3. Konto AGRO max 0 % 

4. eKonto AGRO 0 % 

5. Konto walutowe 0 % 

 

KREDYTY I POŻYCZKI W WALUCIE KRAJOWEJ 

Lp. Nazwa / opis Warunki dodatkowe 
Rodzaj 

oprocentowania 

Wysokość 
oprocentowania  

w skali roku 

1. Linia kredytowa AGRO - kredyt w rachunku rozliczeniowym z terminem spłaty do 12 miesięcy zmienne WIBOR 3M + 7,20 p.p. 

2. Karta kredytowa wszystkie zmienne 8 % 

3. Kredyt obrotowy z terminem spłaty do 3 lat zmienne WIBOR 3M + 7,20 p.p. 

4. Kredyt AGRO Nawozowy z terminem spłaty do 12 miesięcy zmienne WIBOR 3M + 7,00 p.p. 

5. Kredyt AGRO Susza z terminem spłaty do 4 lat zmienne WIBOR 3M + 4,50 p.p. 

6. Kredyt AGRO Obrót 

z terminem spłaty do 1 roku 

zmienne 

WIBOR 3M + 6,20 p.p. 

z terminem spłaty do 2 lat WIBOR 3M + 6,50 p.p. 

z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + 6,80 p.p. 

7. Kredyt AGRO Unia z terminem spłaty do 5 lat WIBOR 3M + 3,30 p.p. 



 

    7 

z terminem spłaty do 10 lat 

zmienne 
WIBOR 3M + 3,50 p.p. 

z terminem spłaty do 15 lat WIBOR 3M + 3,70 p.p. 

8. Kredyt AGRO Inwestor 

z terminem spłaty do 5 lat 

zmienne 

WIBOR 3M + 5,50 p.p. 

z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + 5,70 p.p. 

z terminem spłaty powyżej 10 lat WIBOR 3M + 5,90 p.p. 

9. Kredyt AGRO Inwestor Plus wszystkie zmienne WIBOR 3M + 3,50 p.p. 

10. Kredyt AGRO Inwestor Grunty 

z terminem spłaty do 5 lat 

zmienne 

WIBOR 3M + 3,40 p.p. 

z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + 3,70 p.p. 

z terminem spłaty do 15 lat WIBOR 3M + 4,00 p.p. 

11. Kredyt AGRO Hipoteczny 

z terminem spłaty do 10 lat 

zmienne 

WIBOR 3M + 5,50 p.p. 

z terminem spłaty powyżej 10 lat WIBOR 3M + 6,00 p.p. 

12. Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania - linia Z 
kredyt udzielany zgodnie z Zasadami udzielania kredytów 

preferencyjnych, 
określonych Zarządzeniem Prezesa ARiMR 

zmienne 
0,67 x (WIBOR 3M + 

2,50 p.p.)* 

13. Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania - linia RR 
kredyt udzielany zgodnie z Zasadami udzielania kredytów 

preferencyjnych, 
określonych Zarządzeniem Prezesa ARiMR 

zmienne 
0,67 x (WIBOR 3M + 

2,50 p.p.)* 

14. Kredyty przeterminowane i czeki bez pokrycia wszystkie zmienne 
2 krotność wysokości 
odsetek ustawowych 

za opóźnienie 

 
Informacje dodatkowe: 

a) WIBOR 3M - stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 3M  z poprzedniego miesiąca – Informacja Departamentu Skarbu SGB-Bank S.A. – obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca 
b) Odsetki ustawowe za opóźnienie – stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. 
c) Odsetki ustawowe – stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. 
d) Maksymalna wysokość oprocentowania kredytu lub pożyczki nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Jeżeli oprocentowanie kredytu lub pożyczki przekracza wysokość odsetek maksymalnych, 

należą się odsetki maksymalne 
  *)       Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w 

ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał. Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę jest zgodne z tabelą, jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowanie obliczone zgodnie z formułą WIBOR 3M +2,50 p.p. 
wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania. 
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ROZDZIAŁ III. Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla podmiotów instytucjonalnych i pozostałych podmiotów 
 

RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE W WALUCIE KRAJOWEJ ORAZ WALUTACH OBCYCH 

Lp. Nazwa / opis 
Rodzaj 

oprocentowania 
Kapitalizacja 

Wysokość 
oprocentowania  

w skali roku 

1. Konto BIZNES 

zmienne 
na koniec roku 

kalendarzowego 

0 % 

2. Konto BIZNES mini 0 % 

3. Konto BIZNES max 0 % 

4. eKonto BIZNES 0 % 

5. Konto NON PROFIT 0 % 

6. Konto walutowe 0 % 

 

MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE W WALUCIE KRAJOWEJ 

Lp. Nazwa / opis 
Rodzaj 

oprocentowania 
Kapitalizacja 

Wysokość 
oprocentowania  

w skali roku 

1. Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy 
zmienne 

na koniec roku 
kalendarzowego 

0 % 

2. Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy 0 % 

 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ 

Lp. Nazwa / opis 
Okres 

deklarowania 
Warunki dodatkowe 

Rodzaj 
oprocentowania 

Kapitalizacja 
Wysokość 

oprocentowania  
w skali roku 

1. 
Lokata standardowa  
min. kwota lokaty od 500 PLN 

1 miesiąc 

brak zmienne 
na koniec okresu 
zadeklarowania 

St. Ref. – 0,20 p.p. 

3 miesiące St. Ref. – 0,10 p.p. 
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6 miesięcy 
brak zmienne 

na koniec okresu 
zadeklarowania 

St. Ref.  

12 miesięcy St. Ref. + 0,10 p.p. 

2. 
  

e-lok@ta 
min. kwota lokaty od 500 PLN 

1 dniowa 

brak zmienne 
na koniec okresu 
zadeklarowania 

WIBID 1M x 0,50 

7 dniowa WIBID 1M x 0,60 

14 dniowa WIBID 1M x 0,70 

1 miesięczna WIBID 1M x 0,80 

2 miesięczna WIBID 1M x 0,90 

3 miesięczna WIBID 1M x 1,00 

 
Informacje dodatkowe: 

a) Oprocentowanie w przypadku podjęcia środków przed upływem zadeklarowanego terminu wynosi 50% wysokości oprocentowania rachunków bieżących w złotych, chyba, że Regulamin poszczególnych lokat stanowi inaczej. 
b) St. Ref – stopa referencyjna ogłaszana przez NBP 
c) WIBID 1M - stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBID z poprzedniego miesiąca – Informacja Departamentu Skarbu SGB-Bank S.A. – obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca. 

 

KREDYTY I POŻYCZKI W WALUCIE KRAJOWEJ 

Lp. Nazwa / opis Warunki dodatkowe 
Rodzaj 

oprocentowania 

Wysokość 
oprocentowania  

w skali roku 

1. Linia kredytowa BIZNES - kredyt w rachunku rozliczeniowym z terminem spłaty do 12 miesięcy zmienne WIBOR 3M + 7,20 p.p. 

2. Karta kredytowa wszystkie zmienne 8 % 

3. Kredyt obrotowy z terminem spłaty do 3 lat zmienne WIBOR 3M + 7,20 p.p. 

4. Kredyt BIZNES Obrót 

z terminem spłaty do 1 roku 

zmienne 

WIBOR 3M + 6,20 p.p. 

z terminem spłaty do 2 lat WIBOR 3M + 6,50 p.p. 

z terminem spłaty do 3 lat WIBOR 3M + 6,80 p.p. 

5. Kredyt BIZNES Unia 
z terminem spłaty do 5 lat 

zmienne 
WIBOR 3M + 3,30 p.p. 

z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + 3,50 p.p. 
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z terminem spłaty do 15 lat zmienne WIBOR 3M + 3,70 p.p. 

6. Kredyt BIZNES Inwestor 

z terminem spłaty do 5 lat 

zmienne 

WIBOR 3M + 5,50 p.p. 

z terminem spłaty do 10 lat WIBOR 3M + 5,70 p.p. 

z terminem spłaty powyżej 10 lat WIBOR 3M + 5,90 p.p. 

7. Kredyt BIZNES Hipoteczny 

z terminem spłaty do 10 lat 

zmienne 

WIBOR 3M + 5,50 p.p. 

z terminem spłaty powyżej 10 lat WIBOR 3M + 6,00 p.p. 

8. Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania - linia Z 
kredyt udzielany zgodnie z Zasadami udzielania kredytów 

preferencyjnych, 
określonych Zarządzeniem Prezesa ARiMR 

zmienne 
0,67 x (WIBOR 3M + 

2,50 p.p.)* 

9. Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania - linia RR 
kredyt udzielany zgodnie z Zasadami udzielania kredytów 

preferencyjnych, 
określonych Zarządzeniem Prezesa ARiMR 

zmienne 
0,67 x (WIBOR 3M + 

2,50 p.p.)* 

10. Kredyty przeterminowane i czeki bez pokrycia wszystkie zmienne 
2 krotność wysokości 
odsetek ustawowych 

za opóźnienie 

 
Informacje dodatkowe: 

a) WIBOR 3M - stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 3M  z poprzedniego miesiąca – Informacja Departamentu Skarbu SGB-Bank S.A. – obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca 
b) Odsetki ustawowe za opóźnienie – stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. 
c) Odsetki ustawowe – stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. 
d) Maksymalna wysokość oprocentowania kredytu lub pożyczki nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Jeżeli oprocentowanie kredytu lub pożyczki przekracza wysokość odsetek maksymalnych, 

należą się odsetki maksymalne 
*)       Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną  na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w 

ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał. Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę jest zgodne z tabelą, jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowanie obliczone zgodnie  z formułą WIBOR 3M +2,50 p.p. 
wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania. 

 
DZIAŁ II. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 
 

ROZDZIAŁ I. Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla osób fizycznych 
 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE (PŁATNICZE) W WALUCIE KRAJOWEJ ORAZ WALUTACH OBCYCH 

Lp. Nazwa / opis 
Rodzaj 

oprocentowania 
Kapitalizacja 

Wysokość 
oprocentowania  

w skali roku 

1. MOJE Konto mini zmienne 
na koniec każdego 

kwartału 
0 % 
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2. MOJE Konto max zmienne 
na koniec każdego 

kwartału 
0 % 

 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W WALUCIE KRAJOWEJ 

Lp. Nazwa / opis Warunki dodatkowe 
Rodzaj 

oprocentowania 
Kapitalizacja 

Wysokość 
oprocentowania  

w skali roku 

1. Rachunek a`vista brak zmienne 
na koniec każdego 

kwartału 
0 % 

2. Rachunki oszczędnościowe na książeczkach mieszkaniowych brak zmienne 
na koniec roku 

kalendarzowego 
0,10 % 

 

KREDYTY I POŻYCZKI W WALUCIE KRAJOWEJ 

Lp. Nazwa / opis Warunki dodatkowe 
Rodzaj 

oprocentowania 

Wysokość 
oprocentowania  

w skali roku 

1. 
Kredyt na cele mieszkaniowe 
(umowy zawarte od dnia 24.03.2010 do dnia 17.06.2012r) 

z terminem spłaty do 10 lat,  
wkładem własnym powyżej 20% 

zmienne 

3,30 % 

z terminem spłaty do 10 lat,  
wkładem własnym poniżej 20% 

3,70 % 

z terminem spłaty powyżej 10 lat,  
wkładem własnym powyżej 20% 

3,70 % 

2. 
Kredyt na budownictwo mieszkaniowe  
(umowy kredytowe przyłączonego BS Gąsocin) 

z terminem spłaty od 5 do 15 lat zmienne 6,00 % 

3. 
Kredyty hipoteczne 
(umowy kredytowe przyłączonego BS Gąsocin) 

z terminem spłaty od 5 do 10 lat  7,50% 

 
Informacje dodatkowe: 

a) Odsetki ustawowe – stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. 
b) Maksymalna wysokość oprocentowania kredytu lub pożyczki nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Jeżeli oprocentowanie kredytu lub pożyczki przekracza wysokość odsetek maksymalnych, 

należą się odsetki maksymalne 

 

 
 

 

 

 



 

    12 

ROZDZIAŁ II. Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla rolników indywidualnych 
 

KREDYTY I POŻYCZKI W WALUCIE KRAJOWEJ 

Lp. Nazwa / opis Warunki dodatkowe 
Rodzaj 

oprocentowania 

Wysokość 
oprocentowania  

w skali roku 

1. 
Kredyt dla osób ubiegających się o pomoc finansową w ramach SPO i PROW 
(umowy zawarte do dnia 31.12.2015r) 

z terminem spłaty powyżej 3 lat zmienne 5,60 % 

2. 
Kredyt AGRO Inwestor 
(umowy zawarte do dnia 31.12.2015r) 

z terminem spłaty do 5 lat 

zmienne 

5,60 % 

z terminem spłaty do 10 lat 6,10 % 

 
Informacje dodatkowe: 

a) Odsetki ustawowe – stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. 
b) Maksymalna wysokość oprocentowania kredytu lub pożyczki nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Jeżeli oprocentowanie kredytu lub pożyczki przekracza wysokość odsetek maksymalnych, 

należą się odsetki maksymalne 

 

ROZDZIAŁ III. Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla podmiotów instytucjonalnych i pozostałych podmiotów 
 

KREDYTY I POŻYCZKI W WALUCIE KRAJOWEJ 

Lp. Nazwa / opis Warunki dodatkowe 
Rodzaj 

oprocentowania 

Wysokość 
oprocentowania  

w skali roku 

1. 
Kredyt BIZNES Obrót  
(umowy zawarte do dnia 31.12.2015r) 

z terminem spłaty do 3 lat zmienne 7,60 % 

2. 
Kredyt BIZNES Inwestor 
(umowy zawarte do dnia 31.12.2015r) 

z terminem spłaty do 5 lat 

zmienne 

6,10 % 

z terminem spłaty do 10 lat 6,60 % 

3. Kredyt Inwestycyjny Inwestor wszystkie zmienne 8 % 

 
Informacje dodatkowe: 

a) Odsetki ustawowe – stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. 
b) Maksymalna wysokość oprocentowania kredytu lub pożyczki nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Jeżeli oprocentowanie kredytu lub pożyczki przekracza wysokość odsetek maksymalnych, 

należą się odsetki maksymalne 


