Cennik Pożyczki Gotówkowej
Oprocentowanie, opłaty i prowizje
Typ produktu

Oprocentowanie

Pożyczka Gotówkowa lub Konsolidacyjna

Typ produktu

Od 3,99% 2)
Od 0% 2)

Pożyczka Konsolidacyjna
Typ opłaty lub prowizji
Prowizja za wcześniejszą spłatę

Wysokość opłaty lub prowizji
0 zł

Opłata za aneks:
a) zawarty w ciągu 14 dni od zawarcia umowy lub aneks
dotyczący zawarcia umowy ubezpieczenia Bezpieczna
Pożyczka w trakcie trwania umowy
b) dotyczący innych zmian lub zawieranego po 14 dniach
od zawarcia umowy
Zadłużenie przeterminowane
Dla umów zawartych do 30 kwietnia 2020 r. 3)

1.

1) 2) 5)

Prowizja za udzielenie pożyczki (liczona od całkowitej kwoty pożyczki)

Pożyczka Gotówkowa

Dla umów zawartych od 1 maja 2020 r.

Od 9,59%

4)

0 zł
50 zł
Oprocentowanie
24,5%
24,5%

Wyjaśnienia:
Oprocentowanie Pożyczki Gotówkowej lub Konsolidacyjnej może być stałe lub zmienne. Rodzaj oprocentowania określa umowa pożyczki.
Jeśli jest stałe, nie zmienia się w całym okresie kredytowania.
Jeśli jest zmienne, może zmienić się w okresie kredytowania, zgodnie z zapisami umowy pożyczki. Na oprocentowanie pożyczki składa
się suma:
• stałej marży banku wskazanej w umowie pożyczki
oraz
• stopy referencyjnej NBP, która może się zmieniać.
Jeśli stopa referencyjna NBP wynosi zero lub jest ujemna, to oprocentowanie pożyczki jest równe wysokości marży banku.
Oprocentowanie pożyczki zmienimy o wartość zmiany stopy referencyjnej NBP od dnia obowiązywania nowej stopy referencyjnej NBP.
Oprocentowanie pożyczki nie może przekroczyć wysokości ustawowych odsetek maksymalnych.

2.

Wysokość oprocentowania stałego pożyczki, marży banku oraz prowizji za udzielenie pożyczki ustalonych w umowie pożyczki zależy od
indywidualnych warunków kredytowania, w tym m.in. kwoty pożyczki, złożenia deklaracji wpływów na rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w naszym banku oraz zabezpieczenia pożyczki. Szczegółowe informacje udostępniamy w placówkach banku.

3.

Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego dla wskazanych umów jest zmienne i wynosi 4-krotność stopy lombardowej NBP.
Odsetki od zadłużenia przeterminowanego naliczane są od sumy kwot części kapitałowej rat niespłaconych w terminie. Od 8 września
2022 r. stopa lombardowa NBP wynosi 7,25%.

4.

Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego dla wskazanych umów jest zmienne i odpowiada wysokości maksymalnych odsetek za
opóźnienie zgodnie z treścią art. 481 § 2¹ Kodeksu cywilnego. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego naliczane są od sumy kwot
części kapitałowej rat niespłaconych w terminie.

5.

Dla umów zawartych w ramach ofert promocyjnych obowiązuje oprocentowanie zgodne z regulaminem promocji.

Cennik obowiązuje od 10.12.2022 r.
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