KOMUNIKAT NR 1/SME/K/2017
WICEPREZESA ZARZĄDU BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A.
NADZORUJĄCEGO PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ
z dnia 14 lipca 2017 roku
w sprawie stawek oprocentowania kredytów i pożyczek dla Klientów Biznesowych
segment firm małych (05) i mikro (04)
Komunikat wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2017 roku

Wykaz nr 1/K/2017
Stopy stanowiące podstawę oprocentowania kredytów i pożyczek w złotych i w walutach
obcych
Tabela 1 - Główne stopy stanowiące podstawę oprocentowania kredytów
% w stosunku rocznym

LP

STOPY STANOWIĄCE PODSTAWĘ OPROCENTOWANIA
KREDYTÓW

WYSOKOŚĆ STOPY

1.

Kredyty złotowe - stawka referencyjna
WIBOR

WIBOR 1M lub 3M

2.

Kredyty w walutach obcych - stawka referencyjna
dla międzynarodowego rynku międzybankowego

stawka referencyjna właściwa
dla danej waluty

Tabela 2 - Pozostałe stopy stanowiące podstawę oprocentowania kredytów i pożyczek
% w stosunku rocznym

LP

STOPY STANOWIĄCE PODSTAWĘ
OPROCENTOWANIA KREDYTÓW

1.

Stopa podstawowa Banku

2.

Kredyty i pożyczki przeterminowane

ZASADY USTALANIA OPROCENTOWANIA
15,02

1)

6)
3)

2.1

2)

złotowe

a) 2 x (stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p.)
4)
b) 4 x wysokość stopy Kredytu Lombardowego NBP
5)
c) 1,5 x odsetki ustawowe

w walutach obcych

a) 2 x (stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p.)
4)
b) 4 x wysokość stopy Kredytu Lombardowego NBP
5)
c) 2 x odsetki ustawowe

3)

2.2

1) Wysokość oprocentowania kredytu/pożyczki nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych, które zgodnie z przepisami ustawy
Kodeks cywilny wynoszą dwukrotność sumy: stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktów procentowych.
Jeżeli wysokość oprocentowania kredytu/pożyczki obliczona zgodnie z postanowieniami umowy danego produktu przekroczyłaby wysokość
odsetek maksymalnych, oprocentowanie kredytu/pożyczki jest równe wysokości odsetek maksymalnych.
Na dzień opublikowania niniejszego Komunikatu wysokość odsetek maksymalnych wynosi: 10,00% w skali roku
2) Nie dotyczy dłużników wierzytelności handlowych i dłużników wekslowych.
3) Stawka obowiązuje w stosunku do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2016 roku.
4) Stawka obowiązuje w stosunku do umów zawartych od dnia 20 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Jeżeli tak określona stawka
przekroczyłaby wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w
wysokości wskazanej w lit. a), należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.
5) Stawka obowiązuje w stosunku do umów zawartych przed dniem 20 lutego 2006 roku (o ile umowa nie stanowi inaczej). Jeżeli tak określona
stawka przekroczyłaby wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
w wysokości wskazanej w lit. a), należą się odsetki maksymalne za opóźnienie. Odsetki ustawowe - odsetki ustawowe w wysokości określonej
przepisami art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego.
6) dotyczy również zadłużenia przeterminowanego na kartach kredytowych i obciążeniowych
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Wykaz nr 2/K/2017
Stawki oprocentowania kredytów i pożyczek w złotych i w walutach obcych *)
Tabela 1 – Oprocentowanie kredytu na kartach kredytowych
% w stosunku rocznym
LP

1.
1.1.
1.2.
2.
3.

NAZWA PRODUKTU

WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA

Karta kredytowa MasterCard Business DUO Komfort

1)

10,00 (Z)

Oprocentowanie zmienne (w skali roku)
Wysokość oprocentowania dla Spłaty w ratach

0,00 (Z)

Karta kredytowa MOTO Biznes

10,00 (Z)

Karta kredytowa VISA Business

10,00 (Z)

(Z) – oprocentowanie zmienne
1) Oprocentowanie dotyczące karty kredytowej MasterCard Business DUO Komfort ma zastosowanie również do kart kredytowych wydanych do
dnia 25 lipca 2016 r. pod nazwą MasterCard Business, które od dnia 25 lipca 2016 r. otrzymały nazwę MasterCard Business DUO Komfort.

Tabela 2 – Oprocentowanie kredytów i pożyczek w złotych - główne stawki
% w stosunku rocznym
LP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1)
2)

KREDYTY

Kredyty w rachunku bieżącym /
Limit debetowy
Pożyczka Ekspresowa Biznes /
Pożyczka Ekspresowa AGRO

PODSTAWA OPROCENTOWANIA

WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
KREDYTU

WIBOR 1M z każdego dnia

WIBOR 1M z każdego dnia
1)
+ marża

Kredyty obrotowe w rachunku
kredytowym
Kredyty inwestycyjne
Kredyt „Zaliczka”
2)
Kredyt „Hipoteka dla Firm”
Kredyt „UNIA”
Kredyt preferencyjny z dopłatami
NFOŚiGW
Kredyt technologiczny
Dyskonto weksli

WIBOR 1M lub 3M

WIBOR 1M lub 3M + marża

1)

ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju produktu, kwoty transakcji, grupy ryzyka i segmentu klienta
dotyczy umów zawartych na podstawie wniosków o kredyt „Hipoteka dla Firm” złożonych przed dniem 31.12.2014r.

Tabela 3 - Oprocentowanie kredytów i pożyczek w złotych – pozostałe stawki
% w stosunku rocznym
LP

KREDYTY I POŻYCZKI

PODSTAWA
OPROCENTOWANIA

WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
KREDYTU/POŻYCZKI

Kredyt w rachunku kredytowym 1.

oprocentowanie oparte na Stopie podstawowej
Banku 1)

Stopa podstawowa Banku

15,02

2.

Pożyczka w pakiecie „Eurokonto Business”

Stopa podstawowa Banku

15,02

3.

Overdraft w pakiecie „Eurokonto Business”

Stopa kredytu
lombardowego NBP

4 x wysokość stopy kredytu
lombardowego NBP

1) Dotyczy umów zawartych przed dniem 09.07.2013r.
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Tabela 4 - Stawki oprocentowania kredytów w walutach obcych
% w stosunku rocznym
LP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KREDYTY

Kredyty obrotowe w rachunku
kredytowym
Kredyty inwestycyjne
Kredyt „Zaliczka”
2)
Kredyt „Hipoteka dla Firm”
Kredyt „UNIA”
Kredyt technologiczny

PODSTAWA OPROCENTOWANIA

WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA KREDYTU

stawka referencyjna
właściwa dla danej waluty

stawka referencyjna dla
międzynarodowego rynku
1)
walutowego + marża

1) ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju produktu, kwoty transakcji, grupy ryzyka i segmentu klienta
2) dotyczy umów zawartych na podstawie wniosków o kredyt „Hipoteka dla Firm” złożonych przed dniem 31.12.2014r.

Tabela 5 – Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR
% w stosunku rocznym
KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI
ARiMR

1)

1.

Kredyt preferencyjny z dopłatami do
oprocentowania

2.

Kredyt preferencyjny z częściową
spłatą kapitału

PODSTAWA
OPROCENTOWANIA

ZALECANY KOSZT RYZYKA (MARŻA)

stopa WIBOR 3M
WIBOR 3M ogłaszana przez ARiMR
ogłaszana przez ARiMR na
na ostatni dzień roboczy drugiego
ostatni dzień roboczy
miesiąca kwartału kalendarzowego
drugiego miesiąca kwartału poprzedzającego kwartał, w którym
kalendarzowego
ma obowiązywać, podlegająca
poprzedzającego kwartał
kwartalnym zmianom + marża do
1)
w którym ma obowiązywać,
2,25 p.p.
podlegająca kwartalnym
zmianom
WIBOR 1M lub 3M

WIBOR 1M lub 3M + marża

2)

dla umów zawartych od dnia 19 lipca 2017 roku włącznie
ustalana indywidualnie w zależności od kwoty transakcji, grupy ryzyka i segmentu klienta

2)

)

* Wysokość oprocentowania kredytu/pożyczki nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych, które
zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny wynoszą dwukrotność sumy: stopy referencyjnej Narodowego Banku
Polskiego oraz 3,5 punktów procentowych. Jeżeli wysokość oprocentowania kredytu/pożyczki obliczona zgodnie
z postanowieniami umowy danego produktu przekroczyłaby wysokość odsetek maksymalnych, oprocentowanie
kredytu/pożyczki jest równe wysokości odsetek maksymalnych.
Na dzień opublikowania niniejszego Komunikatu wysokość odsetek maksymalnych wynosi: 10,00% w skali roku

Z dniem wejścia w życie niniejszego Komunikatu, traci moc Komunikat Nr 2/SME/K/2016
z dnia 18 lipca 2016 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
Tomasz Styczyński
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