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Informacja dla Wnioskodawców o ryzyku i skutkach zw iązanych ze zmienn ą stop ą procentow ą dla  
Kredytu gotówkowego i zmian ą cen rynkowych zabezpiecze ń. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Uprzejmie informujemy, że w przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, występuje ryzyko zmian stóp  
procentowych. Stopa procentowa kredytu może ulegać zmianie w okresie obowiązywania umowy kredytu. 
Bank może obniżyć lub podwyższyć oprocentowanie kredytu, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przyczyn: 

1) zmiana o przynajmniej 0,1 punktu procentowego poziomu którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych: 
stopy referencyjnej, stopy lombardowej lub stopy depozytowej ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej i 
publikowanych przez Narodowy Bank Polski,  

2) zmiana o przynajmniej 0,1 punktu procentowego poziomu któregokolwiek z następujących wskaźników: 
oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M, WIBOR 1Y) 
publikowanych w serwisie informacyjnym Reuters w ostatnim dniu roboczym miesiąca,  

3) zmiana stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,1 
punktu procentowego. 

W przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z powyższych okoliczności, Bank jest uprawniony do zmiany stopy  
procentowej w przedziale od 0,1 punktu procentowego do 4 punktów procentowych. 
Zmiana stopy procentowej będzie miała wpływ na wartość ekspozycji kredytowej, co oznacza iż w przypadku wzrostu  
stopy procentowej wyższe będzie oprocentowanie kredytu i wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo- 
odsetkowej Kredytu. 
 
Ponadto informujemy, że w przypadku zmiany cen rynkowych przyjętych przez Bank zabezpieczeń udzielonego Kredytu,  
Bank będzie mógł zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia Kredytu. 
 
W załączeniu 

1) symulacja wyliczenia raty z uwzględnieniem wzrostu stopy procentowej o 400 p.b. oraz 
2) wyliczenie raty z uwzględnieniem wzrostu stopy procentowej o różnicę pomiędzy maksymalnym i minimalnym 

poziomem stopy procentowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
 

 

PRZYKŁAD: 

 

Przykładowa symulacja obrazuje wpływ zmiany stopy procentowej na wysokość miesięcznej raty kapitałowo odsetkowej: 

Kwota kredytu: 5 000,00 zł 

Okres spłaty: 60 miesięcy 

Prowizja kredytowana: 5% 

Metoda spłaty kredytu: równe raty kapitałowo - odsetkowe 

• miesięczna rata kredytu wynosi:139,82 zł przy oprocentowaniu20% gdzie RRSO wynosi 24,92% 

• miesięczna rata kredytu wynosi: 151,90 zł przy założeniu wzrostu oprocentowania o 400 p.b. do wysokości 24%, 

gdzie RRSO wynosi 30,04% 

• zmiana stóp bazowych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniosła 25 p.b. 

• różnica pomiędzy miesięczną ratą wyliczoną dla najwyższej i najniższej wartości zmiennej stopy procentowej, 

jakie obowiązywały w okresie 12 miesięcy (od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.) wynosi - 0,73 zł 

 


