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                                       BANK SPÓŁDZIELCZY  W MRĄGOWIE                   

  

   

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU 

1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; 
Bank Spółdzielczy w Mrągowie 
Ul. Królewiecka 53 
11-700 Mrągowo 

2. Cele, na które kredyt Bezpieczna Gotówka może zostać wykorzystany na: 
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z 
wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich 
wykorzystania lub na spłatę innych kredytów w Banku lub w innych bankach. 

3. Formy zabezpieczenia :  
Podstawowe prawne zabezpieczenie spłaty kredytu:   

1) weksel in blanco Kredytobiorcy wystawiony na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową; 
2) nieodwołane w całym okresie kredytowania pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy, o ile Kredytobiorca wskaże we  
wniosku o kredyt, że spłata kredytu oraz pobieranie opłat i prowizji związanych z 
postanowieniami umowy kredytowej będzie odbywać się z w/w rachunku. 

4. Okres, na jaki może być zawarta umowa o kredyt Bezpieczna Gotówka: 
 Maksymalny okres kredytowania wynosi 96 miesięcy 

5. W przypadku umów o kredyt gotówkowy, w których stosuje się jako odniesienie wskaźnik 
referencyjny - nazwy wskaźników referencyjnych i ich administratorów, o których mowa  
w art. 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 
2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i 
umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 
2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014, oraz informację o potencjalnych 
konsekwencjach dla konsumenta:  
 
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – stopa referencyjna określająca  
koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia 
arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych;  
stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR,  
o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW 
Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, publikowana m.in. na stronie internetowej: 
https://www.gpwbenchmark.pl 
 

Wykres notowań stawki WIBOR 3M w latach 2001-2020r. 
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Kredytobiorca ponosi ryzyko zmieniającej się stopy oprocentowania kredytu. Informujemy,  
że po każdej aktualizacji stopy kwota raty kredytu będzie rosła lub malała. W momencie podpisania 
umowy nie można określić jak będzie się kształtowała stawka WIBOR w trakcie całego okresu 
kredytowania.  

6. Rodzaje dostępnej stopy oprocentowania kredytu Bezpieczna Gotówka : 
Kredyt oprocentowany jest wg stałej lub zmiennej stopy procentowej. 
Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i 
marży Banku.  
Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość ustalana jest jako średnia arytmetyczna z 
miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania. 
Okresy 3- miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają 
kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna 
się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym 
nastąpiło uruchomienie kredytu. Kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają 
się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego ( odsetki po zmianie oprocentowania naliczane 
są od pierwszego dnia miesiąca). Ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania 
rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin 
spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu. 

 
Aktualne oprocentowanie oraz informacje na temat wskaźników referencyjnych dostępne są dla Państwa 
na stronie internetowej Banku (www.bsmragowo.pl). 
  
Kredytobiorca zaciągający kredyt Bezpieczna Gotówka o zmiennym oprocentowaniu narażony jest na 
ponoszenie określonych ryzyk.  
 
Każdy kredyt Bezpieczna Gotówka o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem stopy 
procentowej . 
Zmiany stopy procentowej będą powodować zmiany wysokości raty kredytu oprocentowanego według 
zmiennej stopy procentowej. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji Kredytobiorca powinien brać 
pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej. Przed 
zawarciem umowy Bank informuje Klientów o kosztach i ryzykach związanych z kredytem. Ryzyko 
podjęcia decyzji i jej konsekwencji spoczywa na Kredytobiorcy, pozostanie związany umową, zgodnie z 
którą przez kilka lat będzie spłacał raty kredytu. 

Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu gotówkowego, całkowitego kosztu kredytu 
gotówkowego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania: 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,07% dla następujących założeń: 
całkowita kwota kredytu: 25 000,00 PLN; okres kredytowania: 48 miesięcy;   oprocentowanie 
kredytu: 8,40 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa 
zmienna WIBOR 3M: 2,35 %) i marży Banku w wysokości 6,05 %.  Równa rata miesięczna: 
614,98 PLN. Całkowity koszt kredytu 5 518,89 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie 
kredytowania: 4 518,89 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 4,00% kwoty 
udzielonego kredytu wynosząca 1 000,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  30 518,89 
PLN. 
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy może ulec 
podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje 
podwyższenie spłacanej raty kredytu. 
Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu na 17.01.2022r. 
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