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Oprocentowanie produktów kredytowych
Karty kredytowe
Lp.

Rodzaj karty

oprocentowanie
zmienne

1.

Karta kredytowa VISA:

1.1.

transakcje gotówkowe, bezgotówkowe

10%

1.2.

oprocentowanie rat w karcie

10%

1.3.

minimalna kwota do rozłożenia na raty

1.4.

liczba rat

300 zł
od 6 do 24 miesięcy

Kredyty:
oprocentowanie
stałe

Lp.

Rodzaj kredytu

1.

Gotówkowy „SEZONOWY”:

1.1.

do 12 m-cy

9,9%

1.2.

do 24 m-cy

9,9%

1.3.

do 60 m-cy

9,9%

2.

Gotówkowy „WYGODNY KREDYT”: 1)

2.1.

do 12 m-cy

5,0%

2.2.

do 30 m-cy

7,0%

2.3.

do 60 m-cy

8,5%

3.

Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

9,9%
(w jednym 12 m-cznym okresie
kredytowania ) **

4.

Na zakup kolektorów słonecznych „Słoneczny dom”

5.

Gotówkowy „HIT”:

5.1.

do 12 m-cy

1)

8,7 %

1%

dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i karty kredytowej oprocentowanie obniża

się o 1 p.p.

Kredyty i pożyczki:
Lp.

Rodzaj kredytu / pożyczki

1.

Mieszkaniowy***:

1.1.

na kupno mieszkania /domu lub budowe domu

WIBOR 3M* + marża 2.2 p.p.

1.2.

kupno mieszkania/domu wraz z remontem lub modernizacją

WIBOR 3M* + marża 2,8 p.p.

2.

Konsolidacyjny

WIBOR 3M* + marża 8,0 p.p.

3.

Pożyczka energetyczna ze spłatą:

3.1.

do 240 m-cy

WIBOR 3M* + marża 6,42 p.p.

4.

Uniwersalny kredyt hipoteczny

WIBOR 3M* + marża 5,0 p.p.

oprocentowanie
zmienne *
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* oprocentowanie ulega zmianie 1-go dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego kwartał, przyjmując stawkę
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego poprzedni kwartał,
** stała stopa procentowa obowiązuje w każdym 12 miesięcznym okresie kredytowania, zgodnie z umową
kredytową oprocentowanie kredytu może ulec zmianie wyłącznie w odnowionym, kolejnym 12 miesięcznym okresie
kredytowania,
*** w przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego podwyższa się marżę o 1,5 p.p., do dnia
przedłożenia w Banku prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku- dotyczy kredytów udzielonych po 21 lipca
2017 roku.
Wysokość oprocentowania kredytu/pożyczki nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych, które
zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny wynoszą dwukrotność sumy: stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego oraz 3,5 punktów procentowych. Jeżeli wysokość oprocentowania kredytu/pożyczki obliczona zgodnie z
postanowieniami umowy danego produktu przekroczyłaby wysokość odsetek maksymalnych, oprocentowanie
kredytu/pożyczki jest równe wysokości odsetek maksymalnych.

CZĘŚĆ C. INNE
TAB. 1.
1.

Zadłużenia przeterminowane

2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie,
które wynoszą równowartość wysokości sumy
stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego
i 5,5 p.p

