
 
 
 
Informacja dla Wnioskodawców o ryzyku i skutkach zw iązanych ze zmienn ą stop ą procentow ą dla 
kredytu 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 o kredyt w przypadku: 

1) zmiany 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) zmiany 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) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów ustalonej 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. 
W przypadku karty kredytowej odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty limitu kredytowego. Zmiana stopy 
procentowej może spowodować, że kredyt stanie się droższy. Możliwa jest również sytuacja odwrotna, że Klient 
poniesie mniejsze koszty związane z jego obsługą. 
 
Zamieszczona poniżej symulacja pokazuje wpływ zmiany oprocentowania limitu kredytowego, udzielonego w 
karcie kredytowej MasterCard Classic, wydanej przez PLUS BANK S.A. na wysokość całkowitego kosztu kredytu. 
 
Dla przedstawionych  obliczeń  przyjmuje  się założenie, że limit kredytowy przyznany został w wysokości 
3050,00 zł i wykorzystany przez Posiadacza jednorazowo w tej wysokości poprzez dokonanie jednej transakcji 
bezgotówkowej, w pierwszym dniu cyklu rozliczeniowego. Spłata zadłużenia następuje w okresie 36 miesięcy w 
ratach równych. 
Opłata roczna za możliwość korzystania z karty kredytowej 96,00 zł. 
Posiadacz nie korzysta z dobrowolnego ubezpieczenia. 
Zmiana jednego z powyższych założeń wpływa na całkowity koszt kredytu. 
 
Parametry cenowe limitu 
kredytowego 

Wartość parametrów obliczona 
przy oprocentowaniu nominalnym 
w wysokości 10,00% 

Wartość parametrów obliczona 
przy wzroście oprocentowania 
nominalnego o 4 punkty 
procentowe (14,00%) 
 

 
Całkowity koszt kredytu dla okresu 
36 miesięcy 

781,90 zł 992,13 zł 

 
RRSO 
 

 
16,62% 

 
21,12% 

 


