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Informacja dla Kredytobiorców/Pożyczkobiorców ubiegających się  
o produkty hipoteczne w PLN, oparte na zmiennej stopie procentowej. 

 
Miejscowość , (aktualna data) 

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie informujemy, że kredyty hipoteczne oferowane przez PLUS BANK S.A. są oprocentowane wg zmiennej 

stopy procentowej. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem występuje ryzyko zmian stóp 

procentowych. 

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w PLUS BANK S.A. składa się z marży  Banku i zmiennej stopy 

referencyjnej (WIBOR 6M) notowanej na 2 dni robocze przed podpisaniem umowy. PLUS BANK S.A. nie określa 

wysokości stopy referencyjnej – jest ona ustalana na rynku międzybankowym i zależy między innymi od decyzji Rady 

Polityki Pieniężnej w zakresie obniżenia lub podwyższenia stóp procentowych. Na wysokość stóp procentowych w 

kraju ma wpływ szereg czynników, m.in. inflacja, podaż pieniądza, cykl koniunkturalny, wysokość PKB itp. 

Informacja o wysokości stóp referencyjnych jest podawana do publicznej wiadomości i dostępna w dziennikach 

ogólnopolskich oraz na stronach portali internetowych.  

Informujemy, że w sytuacji gdy zaciągną Państwo kredyt hipoteczny oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej, 

wówczas każda zmiana wysokości marży i/lub stopy referencyjnej na Państwa kredycie wpływa bezpośrednio na: 

− wysokość oprocentowania Państwa kredytu, 

− wysokość płaconej przez Państwa miesięcznej raty kredytu 

w taki sposób, że: 

− wzrost marży i/lub stopy referencyjnej powoduje wzrost oprocentowania i wzrost wysokości raty kredytu, 

− obniżka marży i/lub stopy referencyjnej powoduje zmniejszenie oprocentowania i zmniejszenie wysokości raty 

kredytu. 

Okoliczności, w których marża Banku oraz stopa referencyjna mogą ulec zmianie, są zawsze szczegółowo określone w 

Państwa umowie kredytu. 

Na dzień ………………. stopa referencyjna dla kredytów złotowych WIBOR 6M  wynosi  …………. 

W celu zobrazowania wpływu zmiany oprocentowania na wysokość raty kredytu przedstawiamy w załączeniu: 

− symulację wyliczenia raty w przypadku wzrostu stopy procentowej o 400 p.b. oraz 

− symulację wyliczenia raty z uwzględnieniem wzrostu stopy procentowej o różnicę pomiędzy maksymalnym i 

minimalnym poziomem stopy procentowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
 

Ponadto uprzejmie informujemy, że w przypadku zmiany cen rynkowych przyjętych przez Bank zabezpieczeń 

udzielonego kredytu, Bank będzie mógł zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. 

 
 

 
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją. 
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