
  

 

TABELA OPROCENTOWANIA  
 

Produkt Finansowy Mikropożyczka Inwestycyjno-Obrotowa (MIO) | Produkt Finansowy Pożyczka 
Inwestycyjna (PI) |  Produkt Finansowy Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa (PIO) 

 
obowiązuje od 11 października 2017 r. 

PRODUKT FINANSOWY 
 
 

MIKROPOŻYCZKA  

INWESTYCYJNO-OBROTOWA  (MIO)   
Okres spłaty Wysokość oprocentowania 

I.  
Pożyczka oprocentowana na warunkach 
korzystniejszych niż rynkowe 

 

do 36 m-cy 0,50 % 

od powyżej 36 do 60 m-cy 1,00 % 

od powyżej 60 do 72 m-cy 2,00 % 

II. 

 
Pożyczka oprocentowana na warunkach 
rynkowych 

do 72 m-cy od 2,43 % do 5,83 % * 

   

POŻYCZKA  

INWESTYCYJNA (PI)   
Okres spłaty Wysokość oprocentowania 

I.  
Pożyczka oprocentowana na warunkach 
korzystniejszych niż rynkowe 

do 60 m-cy 0,50 % 

 
od powyżej 60 m-cy do 90 m-cy 
 

1,00 % 

 
od powyżej 90 m-cy do 120 m-cy 

 
2,00 % 

II. 
 

 

 
Pożyczka oprocentowana na warunkach 
rynkowych 

 
 

do 60 m-cy od 2,43 % do 5,83 % * 

od powyżej 60 m-cy do 120 m-cy 
+ 1,50 % do stopy referencyjnej * 

( od 3,93 % do 7,33 % ) 

   

POŻYCZKA  

INWESTYCYJNO-OBROTOWA (PIO)   
Okres spłaty Wysokość oprocentowania 

 
Pożyczka oprocentowana na warunkach rynkowych: 
 

A) Udzielona z przeważającym przeznaczeniem na 
pokrycie kapitału obrotowego zgodnie z 
przepisami prawa unijnego 
 

 

 

do 36 m-cy 

 
 

  od 2,43 % do 5,83 % * 
 

 

od powyżej 36 do 72 m-cy 
+ 0,50 % do stopy referencyjnej * 

( od 2,93 % do 6,33 % ) 

B) Pożyczki nie objęte podpunktem A)  
 
 
 

 

do 60 m-cy 
 

 

  od 2,43 % do 5,83 % * 

 
od powyżej 60 do 90 m-cy 

 

+ 1,00 % do stopy referencyjnej * 
( od 3,43 % do 6,83 % ) 

 

 
od powyżej 90 do 120 m-cy 

 

+ 2,00 % do stopy referencyjnej * 
(od 4,43 % do 7,83 %) 

 
 

* stopa referencyjna obliczana jest każdorazowo przy zastosowaniu stopy bazowej aktualnej na dzień udzielenia pożyczki,  
   powiększonej o marżę od 0,6 do 4 punktów procentowych, której ustalenie uzależnione jest od ratingu przedsiębiorstwa   
   oraz poziomu zabezpieczeń.  
 

Tabela oprocentowania zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 18/2017 z dnia 11.10.2017 r. 


