
Informacja dla Wnioskodawców o ryzyku i skutkach związanych ze zmienną stopą procentową dla 
Kredytu w rachunku i zmianą cen rynkowych zabezpieczeń. 

         
         
         
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. 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 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 miesięcznych odsetek. Możliwa jest również sytuacja odwrotna, gdy stopa procentowa 
zostanie obniżona, wówczas Wnioskodawca poniesie mniejsze koszty związane o obsługa ekspozycji kredytowej. 
         
Na dzień 07.04.2015r.  stopa procentowa dla kredytu w rachunku wynosi:   
1.  0% - w pierwszych 30 dniach kalendarzowych licząc od następnego dnia roboczego od daty wykorzystania limitu zawartej w Umowie o kredyt, 
2.  8% - po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 1).    

Ponadto informujemy, że w przypadku zmiany cen rynkowych przyjętych przez Bank zabezpieczeń udzielonego Kredytu, Bank będzie mógł zażądać 
ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia Kredytu.  

Zamieszczona poniżej symulacja pokazuje wpływ zmiany oprocentowania limitu kredytowego, udzielonego w Koncie Plus, na wysokość całkowitego 
kosztu kredytu. Dla przedstawionych obliczeń przyjmuje się założenie, że limit kredytowy został wypłacony w całości i będzie wykorzystany w 100 
% w całym okresie kredytowania.  

Limit kredytowy: 2 343 zł 
      

Okres kredytowania: 36 miesięcy       
Prowizja za udzielenie limitu: 0 zł      
Opłata przygotowawcza: 0 zł 
Koszt usług dodatkowych takich jak prowadzenie Konta Plus: 324 zł    
Całkowity koszt kredytu wynosi:      
870,40 zł przy oprocentowaniu nominalnym 8% gdzie RRSO wynosi 13,06 %.   
1 151,56 zł przy założeniu wzrostu oprocentowania o 4 punkty procentowe do wysokości 12 % gdzie RRSO wynosi 17,6 % 
         

         

         

         

 


