Stawki oprocentowania kredytów w stosunku rocznym
obowiązujące od dnia 03 kwietnia 2018 r.
I. Kredyty gotówkowe dla osób fizycznych:
Rodzaj kredytu
1.
2.
3.

4.

5.

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

7,50%
8,50%
-

WIBOR 3 M + marża

4,95%

-

5,95%

-

6,95%

-

Z okresem spłaty do 2 lat
Z okresem spłaty powyżej 2 lat do 5 lat
Z okresem spłaty powyżej 5 lat
„Pożyczka pracujący udział”:
Z okresem spłaty do 12 miesięcy
Z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy, nie
dłużej jednak niż 36 miesięcy
Z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy, nie
dłużej jednak niż 60 miesięcy
Kredyt „Gotówka na każdą okazję”

4,90%*

WIBOR
3
M + marża
6.
Kredyt odnawialny w ROR1
max. 2 x odsetki ustawowe
Dopuszczalne przekroczenie środków
WIBOR 3 M + marża
7.
pieniężnych na ROR 1
max. 2 x odsetki ustawowe
*oprocentowanie promocyjne obowiązujące dla kredytów udzielonych do 30-06-2018 r.
II. Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM:
Udział środków własnych w finansowaniu przedsięwzięcia
do 30%

Oprocentowanie zmienne
WIBOR 6M + marża

powyżej 30% do 50%

WIBOR 6M + marża

powyżej 50%

WIBOR 6M + marża

III. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny:
Kwota kredytu stanowi

Oprocentowanie zmienne

do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem

WIBOR 6M + marża

powyżej 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem

WIBOR 6M + marża

IV. Karty kredytowe
Karta kredytowa Visa Classic/BPS Visa Credit 2

Oprocentowanie zmienne

1.

Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty

10,00%

2.

Plan ratalny „Praktyczna rata”

10,00%

(kwota objęta planem ratalnym „Praktyczna rata” nie może być niższa niż 300 zł)

V. Odsetki za opóźnienie - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki ustawowe za
opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p.
Objaśnienia:
WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od
innych banków
WIBID 1 M - średnia stopa WIBID z poprzedniego miesiąca kalendarzowego – obowiązuje w bieżącym miesiącu
kalendarzowym
WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym
bankom
WIBOR 3 M – średnia stopa WIBOR z poprzedniego miesiąca kalendarzowego – obowiązuje w bieżącym miesiącu
kalendarzowym
WIBOR 6 M – średnia stopa WIBOR z ostatniego miesiąca poprzedniego półrocza kalendarzowego – obowiązuje
w bieżącym półroczu kalendarzowym
Stopa redyskonta weksli – stopa procentowa po jakiej Bank Centralny kupuje weksle od banków komercyjnych
Stopa kredytu lombardowego – stopa procentowa po jakiej Bank Centralny udziela pożyczek bankom
komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych
Stopa referencyjna NBP - określa rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski
w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku
1
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Obowiązuje od dnia 04-01-2016 r.
Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku.
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