Informacja dla Wnioskodawców ubiegających się o produkty kredytowe – stała stopa procentowa

Szanowni Państwo,

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania kredytowego prosimy zapoznać się z poniższymi
informacjami dotyczącymi czynników ryzyka związanych z produktem kredytowym.
Decyzję o wyborze produktu kredytowego należy podjąć świadomie, mając na uwadze nie tylko swoją
aktualną sytuację finansową, ale również okres w którym zamierza się korzystać z kredytu. W tym celu
warto zastanowić się, czy osiągane dochody pozwolą na terminową spłatę zobowiązania również w
przyszłości. W przypadku niewłaściwej oceny swoich możliwości finansowych lub zaciągnięcia zbyt wielu
kredytów jednocześnie występuje ryzyko utraty kontroli nad ich terminową obsługą.
Kredytobiorca w okresie trwania zobowiązania może być narażony na nieprzewidziane zdarzenia losowe, np.
czasową niezdolność do pracy. W takim przypadku Kredytobiorca w dalszym ciągu zobowiązany jest do
terminowego regulowania płatności. Jeżeli Kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia spłaty kredytu
chroniącego przed powyższymi ryzykami Towarzystwo Ubezpieczeniowe może przejąć na siebie obowiązek
spłaty zobowiązania, zgodnie z Ogólnymi Warunkami danego ubezpieczenia.
Ryzyko zmian kursów walutowych:
Bank Millennium posiada w swojej ofercie wyłączenie kredyty w PLN. Kredytobiorcy, którzy wybierają
produkt kredytowy w walucie innej niż ta, w której osiągają dochód, narażeni są na ryzyko zmiany kursów
walutowych oraz wpływ spreadu walutowego na wielkość udostępnionego kredytu i poziom obciążenia jego
spłatą.
Występowanie ryzyka kursowego sprawia, że zarówno rata spłaty, jak i wysokość zadłużenia tytułem
zaciągniętego kredytu przeliczona na walutę, w której Kredytobiorca osiąga dochód na dany dzień podlega
ciągłym wahaniom, w zależności od aktualnego kursu waluty. Kursy walut stosowane przez Bank dostępne są
na stronie internetowej Banku.
Spread walutowy rozumiany jest jako różnica pomiędzy kursem wypłaty a spłaty zaciągniętego kredytu w
walucie obcej. Im wyższy spread tym różnica pomiędzy uruchomionymi środkami a kapitałem do spłaty jest
większa. Zasady ustalania stopy spreadu walutowego oraz aktualna wysokość tej stopy dostępne są na
stronie internetowej Banku.
Szczegółowe informacje odnośnie aktualnego kursu waluty w jakiej Kredytobiorca osiąga dochód do waluty
ekspozycji kredytowej, relacja pomiędzy kursem waluty dochodu do waluty ekspozycji kredytowej w ciągu
ostatnich 12 miesięcy oraz informacja o stosowanym przez Bank spreadzie walutowym dostępne są na
stronie www.bankmillennium.pl.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie zobowiązania kredytowego, przed podjęciem decyzji o
jego zaciągnięciu, prosimy zwrócić się do Pracownika Oddziału, który udzieli dalszych wyjaśnień.

