
KLIENT INDYWIDUALNY 
 

1. Kredyt konsumencki  
WIBOR 12M plus stała marża Banku: 
 

1) Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej 
WIBOR 12M i stałej marży Banku. 
Stopa oprocentowania dla kolejnych okresów oprocentowania zmiennego zostaje ustalona z 
zastosowaniem stawki WIBOR 12M określonej jako średnia arytmetyczna kwotowań  
w IV kwartale  kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek. 
Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką 
samą liczbę punktów procentowych.  

2) Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku 
kalendarzowego. 

3) Stawka Bazowa WIBOR 12M wynosi 7,58% w okresie od 01.02.2023 roku do 31.01.2024 
roku. 

4) W dniu wprowadzenia niniejszej Uchwały w życie stawka bazowa WIBOR 12M wynosi 
7,58%. 
 

l.p. Rodzaje kredytów: Maksymalna wysokość oprocentowania kredytu, nie może w stosunku 
rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki 
maksymalne); jeżeli oprocentowanie kredytu przekracza wysokość odsetek 
maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. 

Wysokość odsetek ustawowych, o których mowa w ust. 3, równa się sumie 
stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. i jest ogłaszana przez Ministra 
Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia  w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

1 Kredyt w rachunku ROR WIBOR 12m plus 5,00 p.p. 

2. Kredyt gotówkowy WIBOR 12m plus 4,50 p.p. 

3.  Kredyty 
restrukturyzowane 

(dotyczy również 
kredytów 
zabezpieczonych 
hipotecznie) 

WIBOR 12m plus 5,50 p.p. 
 

 
5) Wysokość oprocentowania przeterminowanego. 

5.1. Kredyt przeterminowany oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej 
ustalonej jako dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym.    
5.2. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP 
i 5,5p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia,  
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”;  
5.3. Zmiana wysokości oprocentowania  przeterminowanego ze względu na zmianę stopy 
referencyjnej NBP następuje automatycznie wraz z każdorazową zmianą stopy referencyjnej  



NBP i obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwały Rady Polityki Pieniężnej, bez 
konieczności zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu”.   

 
 

2. Kredyty i pożyczki zabezpieczonych hipotecznie 
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę 
stawki bazowej i stałej marży Banku: 

 
l.p. Rodzaje kredytów Oprocentowanie według zmiennej stopy 

procentowej określonej formułą*:  
Stawka WIBOR 3M plus stała marża Banku 

1. na cele mieszkaniowe  WIBOR 3M + marża 2,50p.p. 

2. na cele remontowe  WIBOR 3M + marża 3,50p.p. 

3. Kredyt konsolidacyjny WIBOR 3M + marża 3,00 p.p. 

4.  Kredyt konsumpcyjny 
zabezpieczony hipotecznie 

WIBOR 3M + marża 3,50 p.p. 
 

5.  Pożyczka hipoteczna WIBOR 3M + marża 3,00 p.p. 

       

1) *Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej określonej formułą. 
                            

a) Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku,   jako średnia arytmetyczna z poprzedniego kwartału kalendarzowego plus 
stała marża Banku. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości 
oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.  

b) Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem: 1 dnia miesiąca 
rozpoczynającego kolejny kwartał kalendarzowy. 

2) Kredyt/pożyczka zabezpieczony/a hipoteką mieszkalną według okresowo stałej stopy 
procentowej (okres przez 60 miesięcy) wynosi 9,90 % w stosunku rocznym. 

3) Oprocentowanie wszystkich produktów kredytowych przedstawionych w powyższej tabeli 
określone jest w stosunku rocznym 

                              

4) Kredyty przeterminowane. 
 

 
1. Kredyt przeterminowany oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej 
jako dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym.    
2. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP  
i 5,5p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia,  
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”;  
3. Zmiana wysokości oprocentowania  przeterminowanego ze względu na zmianę stopy 
referencyjnej NBP  następuje automatycznie wraz z każdorazową zmianą stopy referencyjnej  
NBP i obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwały Rady Polityki Pieniężnej, bez konieczności 
zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu”.   


