Cennik usług – prowizje, opłaty oraz oprocentowanie produktów kredytowych
Standardowy

Dla Klientów
Prestige

Dla Klientów
Bankowości Prywatnej

0,00%

0,00%

0,00%

3)

3)

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit w koncie osobistym) w PLN
Oprocentowanie: 1) 2)
i. jeśli Klient korzysta z Limitu do 7 dni w miesiącu rozliczeniowym
ii. jeśli Klient korzysta z Limitu przez więcej niż 7 dni w miesiącu rozliczeniowym:
- dla umów z oprocentowaniem zmiennym
- dla umów z oprocentowaniem stałym
Prowizja za przyznanie Limitu (od kwoty kredytu)
Prowizja za podwyższenie Limitu (od kwoty podwyższenia)
Prowizja za odnowienie Limitu (od kwoty kredytu)
Dla umów zawartych od 01.04.2017:
Prowizja za przyznanie Limitu (od kwoty kredytu)
Prowizja za podwyższenie Limitu (od kwoty podwyższenia)
Prowizja za odnowienie Limitu (od kwoty kredytu)

Stopa lombardowa x mnożnik 4,0
10%
1,99% min. 59 PLN
1,99% min. 59 PLN
1,99% min. 59 PLN

Stopa lombardowa x mnożnik 4,0
9%
1,99% min. 59 PLN
1,99% min. 59 PLN
1,99% min. 59 PLN

Stopa lombardowa3) x mnożnik 4,0
9%
1,99% min. 59 PLN
1,99% min. 59 PLN
1,99% min. 59 PLN

2,49% min. 69 PLN
2,49% min. 69 PLN
2,49% min. 69 PLN

2,49% min. 69 PLN
2,49% min. 69 PLN
2,49% min. 69 PLN

2,49% min. 69 PLN
2,49% min. 69 PLN
2,49% min. 69 PLN

WIBOR 3M3) + 3,00% marży
1,00%
0,00%
0 PLN

WIBOR 3M3) + 3,00% marży
1,00%
0,00%
0 PLN

WIBOR 3M3) + 3,00% marży
1,00%
0,00%
0 PLN

-

WIBOR 1M3) + 6,50% marży
1,00% min.100 PLN
100 PLN

WIBOR 1M3) + 6,50% marży
1,00% min.100 PLN
100 PLN

WIBOR 1M3) + 4,00% marży
0,50%
0,00%
100 PLN

WIBOR 1M3) + 4,00% marży
od 0,50% do 0,20%7)
0,00%
100 PLN

WIBOR 1M3) + 4,00% marży
od 0,50% do 0,20%7)
0,00%
100 PLN

-

9,90%
WIBOR 1M/3M/6M3) + marża
2,50%
0,00%
100 PLN
0,30% kwoty przyznanego kredytu
miesięcznie

9,90%
WIBOR 1M/3M/6M3) + marża
2,50%
0,00%
100 PLN
-

LIBOR 3M3) + 3,00% marży
1,00%
0,00%
0 PLN

LIBOR 3M3) + 3,00% marży
1,00%
0,00%
0 PLN

LIBOR 3M3) + 3,00% marży
1,00%
0,00%
0 PLN

Pożyczka pod aktywa (w PLN)
Oprocentowanie
Prowizja za przyznanie Pożyczki (od kwoty pożyczki) 4)
Prowizja za wcześniejszą spłatę Pożyczki
Opłata za aneks do umowy 5)

Linia kredytowa na zakup papierów wartościowych (w PLN)
Oprocentowanie
Prowizja za przyznanie Linii kredytowej (od kwoty kredytu)
Opłata za aneks do umowy 5)

4)

Kredyt na zakup papierów wartościowych (w PLN)
Oprocentowanie
Prowizja za przyznanie Kredytu (od kwoty kredytu)
Prowizja za wcześniejszą spłatę Kredytu
Opłata za aneks do umowy 5)

6)

6) 11)

4)

Produkty wycofane z oferty
Kredyt gotówkowy Prestige (w PLN) oraz Kredyt gotówkowy Private (w PLN)
Oprocentowanie stałe
Oprocentowanie zmienne 8)
Prowizja za przyznanie Kredytu (od kwoty kredytu) 4)
Prowizja za wcześniejszą spłatę Kredytu
Opłata za aneks do umowy 5)
Opłata z tytułu przystąpienia do ubezpieczenia pobierana jednorazowo za cały okres
kredytowania, doliczana do kwoty kredytu
Pożyczka pod aktywa (w walutach obcych)
Oprocentowanie
Prowizja za przyznanie Pożyczki (od kwoty pożyczki) 4)
Prowizja za wcześniejszą spłatę Pożyczki
Opłata za aneks do umowy 5)

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego
i. dla umów zawartych przed dniem 20 lutego 2006
ii. dla umów zawartych od dnia 20 lutego 2006 10)

9)

35,00%
10,00%

Wyjaśnienia:
1)
Odsetki za wykorzystanie Limitu w Koncie Osobistym pobierane są w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, za okres: od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia bieżącego
miesiąca. W przypadku wykorzystania Limitu w Koncie Osobistym do 7 dowolnych dni w miesięcznym cyklu rozliczeniowym oprocentowanie nie jest naliczane (dotyczy Limitów w Koncie Osobistym
w wysokości do 150 000 PLN). W przypadku wykorzystania Limitu w Koncie Osobistym przez więcej niż 7 dni oprocentowanie jest naliczane za wszystkie dni wykorzystania Limitu, a naliczone
odsetki są pobierane ostatniego dnia roboczego miesiąca.
2)
Oprocentowanie Limitu w Koncie Osobistym dla umów zawartych przed dniem 15.10.2015 r. jest stałe, o ile Kredytobiorca nie wyrazi odrębnej zgody na zmianę typu oprocentowania. Dla umów
zawieranych od 15.10.2015 r. Bank oferuje jedynie oprocentowanie zmienne.
3)
Aktualne stawki przedstawione są w zamieszczonej poniżej tabeli Stawek referencyjnych stanowiących podstawę oprocentowania.
4)
Prowizja od kwoty udzielonego kredytu oraz od kwoty zwiększenia kredytu w przypadku podwyższenia limitu kredytu w okresie umownym. Prowizja pobierana także w przypadku prolongaty.
5)
Nie dotyczy prolongaty lub podwyższenia limitu kredytu. W przypadku nakładania się dwóch (lub więcej) opłat lub prowizji Bank stosuje tylko jedną, wyższą z nich.
6)
Minimalna kwota kredytu 20 000 PLN.
7)
Prowizja progowa w zależności od kwoty udzielonego kredytu: od 20.000 do 99.999,99 PLN wynosi 0,5%, od 100.000 do 199.999,99 PLN wynosi 0,4%, od 200.000 do 999.999,99 PLN wynosi 0,3%, od
1.000.000 PLN wynosi 0,2%.
8)
Oprocentowanie oparte na indeksach WIBOR 1M/3M/6M odpowiednio do waluty kredytu i częstotliwości obsługi zadłużenia.
9)
Nalicza się od niespłaconych w terminie kwot kredytu (kapitału). Nie dotyczy Limitu w Koncie Osobistym oraz Linii kredytowej na zakup papierów wartościowych bez względu na datę zawarcia
umowy.
10)
Nalicza się od niespłaconych w terminie kwot kredytu (kapitału). Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego jest zmienna i wynosi 4-krotność stopy lombardowej Narodowego Banku
Polskiego (NBP). Dotyczy Limitu w Koncie Osobistym oraz Linii kredytowej na zakup papierów wartościowych bez względu na datę zawarcia umowy.
11)
Produkt aktualnie nie jest oferowany.

Stawki referencyjne stanowiące podstawę oprocentowania
i. Kredytu w rachunku płatniczym (Limitu w koncie osobistym)
ii. Pożyczki pod aktywa (w PLN)
iii. Pożyczki pod aktywa (w walucie obcej)
iv. Linii na zakup papierów wartościowych, Kredytu na zakup papierów wartościowych
v. Kredytu gotówkowego Prestige, Kredytu gotówkowego Private

Stawka
Stopa lombardowa NBP
WIBOR 3M
LIBOR 3M (CHF)
LIBOR 3M (USD)
LIBOR 3M (EUR)
WIBOR 1M
WIBOR 1M
WIBOR 3M
WIBOR 6M

Obowiązywanie
od
od
od
od
od
od
od
od
od

05.03.2015
31.03.2019
31.03.2019
31.03.2019
31.03.2019
30.04.2019
30.04.2019
31.03.2019
31.12.2018

Wysokość
2,5000%
1,7200%
-0,7122%
2,5997%
-0,3480%
1,7500%
1,7500%
1,7200%
2,0000%

Stawki referencyjne:
Stopa lombardowa - określa najwyższy poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych (tzw. kredyty
lombardowe). Jest również podstawą do określenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek zgodnie z art. 359 § 2¹ Kodeksu Cywilnego.
WIBOR (1M/3M) - (Warsaw Interbank Offered Rate), stopa procentowa podawana przez Reuters o godzinie 11.00 GMT w Londynie, na podstawie średniej arytmetycznej kwotowań odpowiednio 1 lub
3-miesięcznych, po której banki gotowe są sprzedawać swoje nadwyżki finansowe na rynku międzybankowym, w przypadku kredytu w PLN.

LIBOR (3M) - (London Interbank Offered Rate), stopa procentowa podawana przez Reuters, ustalana o godzinie 11.00 GMT w Londynie na podstawie średniej arytmetycznej kwotowań 3 miesięcznych, po której banki gotowe są sprzedawać swoje nadwyżki finansowe na londyńskim rynku międzybankowym, w przypadku kredytu w CHF, EUR, USD, GBP i JPY.
Zasady ustalania wysokości oraz zmiany oprocentowania kredytów opartych na indeksach WIBOR / LIBOR 1M / 3M / 6M oraz stopie lombardowej NBP sprecyzowane są w umowach kredytowych.
Oprocentowanie jest pobierane od kwoty kredytu lub limitu kredytowego w wysokości wskazanej dla danego produktu kredytowego. Kredyty indeksowane do dewiz przeliczane są na PLN według kursów
Banku Millennium S.A. – obowiązujących w dniu realizacji wypłat lub wpłat: kursu kupna dewiz dla wpłat, natomiast kursu sprzedaży dewiz dla wypłat - dostępnych na stronie internetowej Banku.



Obowiązuje od dnia 01.05.2019 r.

