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Załącznik nr 1 (Osoby fizyczne) 

 

I. Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy + Rachunek Oszczędnościowy (PLN) 

Rodzaj rachunku 
 

 

 

Rachunek 

Oszczędnościowo – 

Rozliczeniowy 

 (zmienna stopa 

procentowa) 

Rachunek Oszczędnościowy 

(zmienna stopa procentowa) 

Oprocentowanie 

dopuszczalnego 

salda debetowego* 

(zmienna stopa 

procentowa) 

Oprocentowanie 

niedopuszczalnego 

salda debetowego 

(zmienna stopa 

procentowa) 

MultiKonto młodzieżowe 0,00% 3,50% brak funkcjonalności 20,00% 

MultiKonto jestem  0,00% 1,25% 20,00% 20,00% 

MultiKonto ja  0,00% 1,25% 20,00% 20,00% 

MultiKonto my  0,00% 1,25% 20,00% 20,00% 
(MultiKonto jestem) 

0,00% 

(MultiKonto ja) 0,00% 

MultiPlan 
Waloryzowany  

(MultiKonta jestem, ja, my 

oferowane w ramach 

MultiPlanu 

Waloryzowanego) 

(MultiKonto my) 0,00% 

1,25% 20,00% 20,00% 

WWJ  0,00%  

 Rachunek bilansujący 

 

Oprocentowanie 

dopuszczalnego 

salda debetowego* 

(zmienna stopa 

procentowa) 

Oprocentowanie 

niedopuszczalnego 

salda debetowego 

(zmienna stopa 

procentowa) 
(MultiKonto jestem) 

0,00% 

(MultiKonto ja) 0,00% 

P
l

a

n
y

 

f
i

n

a
n

s

o
w

e 
MultiPlan  

(MultiKonta jestem, ja, my 

oferowane w ramach 

MultiPlanu) 

 
(MultiKonto my) 0,00% 

0,00% 20,00% 20,00% 

* - dotyczy umów zawartych do 19.02.2006 r. (od 20.02.2006 r. – brak funkcjonalności) 
 

II. Rachunek Oszczędnościowy – MultiMax (PLN) 
 

Rodzaj rachunku 
 

Rachunek Oszczędnościowy 

(zmienna stopa procentowa) 

MultiMax* 

 

Od 0,00 zł do 99 999,99 zł 

3,50% 
>=100 000,00 zł 

4,00% 

* - dla pracowników Grupy BRE Banku SA z oprocentowaniem równym MultiMax Aquarius  
 

III. Rachunek Oszczędnościowy – MultiSaver (PLN) 

 

Rodzaj rachunku 
 

Rachunek Oszczędnościowy 

(zmienna stopa procentowa) 

3,60%1) 
MultiSaver 

5,00%2) 
1)– Oprocentowanie standardowe naliczane jest w przypadku gdy suma miesięcznych zasileń rachunku będzie równa 

lub wyższa 3 000 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego) oraz gdy całkowite saldo rachunku przekroczy kwotę 

49999,99 PLN 
2)– Oprocentowanie premium naliczane jest w przypadku miesięcznego zasilania rachunku kwotą nie większą niż 

2999,99 PLN. W przypadku przekroczenia tej kwoty,  zostanie przywrócone oprocentowanie standardowe (dotyczy 

miesiąca kalendarzowego) 
 

IV. Rachunek Oszczędnościowy – MultiIKE (PLN) 
 

Rodzaj rachunku 
 

Rachunek Oszczędnościowy 

(zmienna stopa procentowa) 

MultiIKE 4,50%1) 

1)– nie mniej niż 80% stawki WIBOR 1M - stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego.  

 



3/36 

V. Rachunek Transakcyjny (PLN) 
 

Rodzaj rachunku 
 

Rachunek Transakcyjny 

(zmienna stopa procentowa) 

Rachunek transakcyjny do 
Usługi Maklerskiej 

0,00% 

 

 

VI. Lokaty złotowe 

  

a) Lokaty terminowe 
 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 

 

 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych 

7 dniowa (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 
 

2,80% 

 

0,10% 

1 miesiąc (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 
 

3,00% 

 

0,10% 

2 miesiące (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 

 

3,20% 

 

0,10% 

3 miesiące (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 
 

3,30% 

 

0,10% 

4 miesiące (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł   

 

3,40% 

 

0,10% 

6 miesięcy (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 
 

3,50% 

 

0,10% 

12 miesięcy (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 

 

3,90% 

 

0,10% 

12 miesięcy (zmienna stopa proc.) 

>=1000,00 zł 

 

3,90% 

 

0,10% 

 

b) Lokata Jednodniowa*/** 

 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 

 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych 

1 dniowa (stała stopa proc.) 

>=1000,00  zł  

 

3,00% 
 

0,00% 
* - Produkt dostępny dla posiadaczy rachunku oszczędnościowego MultiMax. 

**- Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do 21.03.2012 r. 
 

c) Lokata Dzienny Zysk* 
 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 

 

 

3 miesiące (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 
 

3,20% 

6 miesięcy (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 

 

3,40% 

9 miesięcy (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 
 

3,50% 

12 miesięcy (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł   

 

3,70% 

*- Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do 21.03.2012 r. 
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d) MultiLokata 

 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne w 

okresie trwania lokaty 

Przedterminowa wypłata środków 

pieniężnych 

3 miesięczna (stała stopa proc.)* 

>= 1 000,00 zł 

1 miesiąc 

2 miesiąc 

3 miesiąc 

3,50% 

4,10% 

5,00% 

100,00% naliczonych odsetek od dnia 

założenia lokaty do dnia zerwania 

lokaty 
*- Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 3 miesięcy wynosi 4,20% 

 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne w 

okresie trwania lokaty 

Przedterminowa wypłata środków 

pieniężnych 

6 miesięczna (stała stopa proc.)* 

>= 1 000,00 zł 

1 miesiąc 

2 miesiąc 

3 miesiąc 

4 miesiąc 

5 miesiąc 

6 miesiąc 

3,50% 

3,90% 

4,20% 

4,50% 

4,90% 

6,00% 

 

100,00% naliczonych odsetek od dnia 

założenia lokaty do dnia zerwania 

lokaty 

*-Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy  wynosi 4,50% 
 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne w 

okresie trwania lokaty 

 Przedterminowa wypłata środków 

pieniężnych 

12 miesięczna (stała stopa proc.)* 

>= 1 000,00 zł 

1 miesiąc 

2 miesiąc 

3 miesiąc 

4 miesiąc 

5 miesiąc 

6 miesiąc 

7 miesiąc 

8 miesiąc 

9 miesiąc 

10 miesiąc 

11 miesiąc 

12 miesiąc 

3,50% 

3,60% 

3,70% 

3,90% 

4,20% 

4,50% 

4,80% 

5,10% 

5,40% 

5,90% 

6,40% 

9,00% 

 

100,00% naliczonych odsetek od dnia 

założenia lokaty do dnia zerwania 

lokaty 

* - Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi 5,00% 

 

 

e) MultiLokaty z Funduszem: 

 

(50/50)* 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne  

 
 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych  

6 miesięcy(stała stopa proc.) 

>=2500,00 zł  

 

6,50% 

 

0,10% 

12 miesięcy(stała stopa proc.) 

>=2500,00 zł  
 

7,00% 

 

0,10% 

*minimalna kwota MultiLokaty z Funduszem wynosi 5000,00 zł (lokata terminowa + jednostki funduszy inwestycyjnych) 

 

 

 (25/75)** 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne  

 
 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych  

3 miesiące(stała stopa proc.) 

>=2500,00 zł  

 

10,00% 

 

0,10% 

6 miesięcy(stała stopa proc.) 

>=2500,00 zł  
 

7,00% 

 

0,10% 

**minimalna kwota MultiLokaty z Funduszem wynosi 10 000,00 zł (lokata terminowa + jednostki funduszy inwestycyjnych) 
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f) Lokaty inwestycyjne* 

 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie 

nominalne 

(gwarantowane) 

 
 

Oprocentowanie nominalne 

przy przedterminowej 

wypłacie środków 

 

Oprocentowanie 

dodatkowe 
Oprocentowanie 

dodatkowe przy 

przedterminowej 

wypłacie 

środków 

Lokata inwestycyjna Zgodnie z zasadami 

danej lokaty 

inwestycyjnej 

0,00% Zgodnie z zasadami 

danej lokaty 

inwestycyjnej 

Zgodnie z 

zasadami danej 

lokaty 

inwestycyjnej 
*- szczegółowe informacje na temat danej lokaty inwestycyjnej zawierają Zasady lokaty inwestycyjnej opracowywane przed rozpoczęciem subskrypcji na 

dana lokatę inwestycyjną 
 

 

 

g) Lokaty dla pracowników przedsiębiorstw objętych ofertą specjalną oraz Klientów 

posiadających (od co najmniej 6 m-cy) aktywny rachunek MultiKonto ja, my lub jestem  

 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 

 
 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych 

4 miesiące (stała stopa proc.)   

>= 3 000,00 zł 3,75% 0,10% 

7 miesięcy (stała stopa proc.)   

>= 3 000,00 zł 3,80% 0,10% 

 

 

 

h) Lokaty rentierskie* 

 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 
(zmienna stopa procentowa) 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych 

Lokata rentierska -12 miesięczna  

Odsetki naliczane miesięcznie: 

  

od 5 000,00 zł do 19 999,99 zł 3,20% 0.50% 
od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł 3,35% 0.50% 
>=50 000,00 zł  3,50% 0.50% 
Odsetki naliczane co trzy miesiące:   

od 5 000,00 zł do 19 999,99 zł  3,20% 0.50% 
od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł  3,35% 0.50% 
>=50 000,00 zł  3,50% 0.50% 
*- oferta obowiązuje dla lokat otwartych przed 29.09.2008 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

i) Lokaty oferowane w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Waloryzowanego*  

 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 

 
 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych 

1 miesiąc (stała stopa proc.) 3,70% 0,50% 
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2 miesiące (stała stopa proc.) 3,75% 0,50% 

6 miesięcy (stała stopa proc.) 3,95% 0,50% 
*- oferta obowiązuje dla lokat otwartych przed 19.09.2007 r. 

 

 

j) Lokaty terminowe*  

 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 

 
 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych 

21 dniowa (stała stopa proc.) 

>=5000,00 zł 
 

3,20% 

 

0.50% 

5 miesięcy (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 
 

3,35% 

 

0.50% 

*- oferta obowiązuje dla lokat otwartych przed 04.06.2007 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Rachunki walutowe 
 

Rodzaj rachunku  

 

Oprocentowanie nominalne  

(zmienna stopa procentowa) 

Oprocentowanie niedopuszczalnego 

salda debetowego 

(zmienna stopa procentowa) 

Rachunki walutowe:  

USD, EUR, GBP, CHF 

 

0,00% 

 

20,00% 
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VIII. Lokaty walutowe 
Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne Stopa procentowa za 

przedterminową wypłatę środków 

pieniężnych 

Lokata terminowa USD 
 (stała stopa procentowa) 

    

1 miesięczna 
>=1000,00 USD 

 

0,60% 

 

0,10% 

3 miesięczna 
>=1000,00 USD 

1,50% 0,10% 

6 miesięczna  
>=1000,00 USD 

1,70% 0,10% 

12 miesięczna  
>=1000,00 USD 

1,90% 0,10% 

Lokata terminowa USD 
 (zmienna stopa procentowa) 

  

3 miesięczna  1,50% 0,10% 

6 miesięczna  1,70% 0,10% 

12 miesięczna  1,90% 0,10% 

Lokata terminowa EUR 
(stała stopa procentowa) 

    

1 miesięczna 
>=1000,00 EUR 

 

0,60% 

 

0,10% 

3 miesięczna  
>=1000,00 EUR 

1,50% 0,10% 

6 miesięczna  
>=1000,00 EUR 

1,70% 0,10% 

12 miesięczna  
>=1000,00 EUR 

1,90% 0,10% 

Lokata terminowa EUR 
 (zmienna stopa procentowa) 

  

3 miesięczna  1,50% 0,10% 

6 miesięczna  1,70% 0,10% 

12 miesięczna  1,90% 0,10% 

Lokata terminowa GBP 
 (stała stopa procentowa) 

    

1 miesięczna 
>=100,00 GBP 

 

0,30% 

0,10% 

3 miesięczna 0,40% 0,10% 

6 miesięczna  0,60% 0,10% 

12 miesięczna  0,90% 0,10% 

Lokata terminowa GBP 
 (zmienna stopa procentowa) 

  

3 miesięczna  0,40% 0,10% 

6 miesięczna  0,60% 0,10% 

12 miesięczna  0,90% 0,10% 

 

 

 

IX. Kredyty złotowe 

 
a) 
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Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie nominalne dla posiadaczy rachunku: 

MultiKonto jestem 

MultiKonto ja 

MultiKonto my  

Należności przeterminowane 

(dla umów zawartych do 

15.08.2012 r.) 

Należności przeterminowane 

(dla umów zawartych od 

16.08.2012 r.) 

Odnawialny 

kredyt 

konsumpcyjny 
(zmienna stopa 

procentowa) 

od 12,25 % 20,00% 21,00% 

 

b) 

 
 

 

 

Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie 

nominalne dla posiadaczy 

rachunku 

MultiKonto jestem 

Oprocentowanie 

nominalne dla posiadaczy 

rachunku 

MultiKonto ja 

Oprocentowanie 

nominalne dla posiadaczy 

rachunku 

MultiKonto my 

Odsetki za 

przekroczenie kwoty 

kredytu 

Należności 

przeterminowane 

 

MultiKredyt 
Oszczędnościowy1) 

 (zmienna stopa 

procentowa) 

 

12,00%  
 

12,00% 

 

12,00% 

 

20,00% 

 

20,00% 

1) - Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 11.05.2011 r. 

 
c) 

 
 

Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie nominalne Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu Należności przeterminowane 

WWJ1) 

(zmienna stopa 

procentowa) 

od 7,15% 19,00% 19,00% 

1) - Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 15.02.2009 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d) 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych 

do 19.02.2006 r.) 

Należności 

przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych 

od 20.02.2006 r.) 
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Kredyt na zakup 

środków transportu***(7 
Zmienna stopa proc. 

 
 

od 6,93% 

 
 

od 28,03% 
(1

 

 

 

do 21,00% 
(1.1

 

Kredyt samochodowy 

online 
Zmienna stopa proc. 

 

 

od 7,93% 

 

 

 

 

 

do 21,00% 
(1.1

 

Kredyt gotówkowy*
 

Stała stopa proc. (do 12 m-cy) (6 

Zmienna stopa proc. 

od 11,99% do 21,25% 

od 7,99% do 21,25% od 21,99%  
(2

 do 23,00% 
(2.1

 

Kredyt gotówkowy 
(po podwyższeniu kwoty kredytu) 

Zmienna stopa proc. od 7,99% do 21,25% od  21,99% 
(2

 do 23,00% 
(2.1

 

Gotówkowy kredyt 

konsolidacyjny**** 
Stała stopa proc. (do 12 m-cy) (6 

Zmienna stopa proc. 

od 11,99% do 21,25% 

od 7,99% do 21,25%  do 23,00% 
(2.1

 

Gotówkowy kredyt 

konsolidacyjny 
(po podwyższeniu kwoty kredytu) 

Zmienna stopa proc. od 7,99 do 21,25%  do 23,00% 
(2.1

 

Kredyt gotówkowy dla 

studentów**(5 
Zmienna stopa proc. od 13,20% do 21,25% 30,00% do 23,00% 

(3
 

Kredyt MultiEmisja  
(na zakup papierów wartościowych 

dopuszczonych do publicznego obrotu 

na rynku pierwotnym lub w pierwszej 

publicznej sprzedaży) 

WIBOR 1 miesięczny plus marża Banku ustalana 

dla danej emisji papierów wartościowych. 
 do 20,00%

(4
 

Kredyt na studia MBA (5 
Zmienna stopa proc. 

7,78% 

(WIBOR 3 miesięczny z dnia 27.09.2012  r. plus 

marża Banku w wysokości 2,85 p.p.) 

 
15,56% 

 

Kredyt na studia 

podyplomowe (5 
Zmienna stopa proc. 

9,18% 

(WIBOR 3 miesięczny z dnia 27.09.2012  r. plus 

marża Banku w wysokości 4,25 p.p.) 

 15,56% 

*- dla pracowników Grupy BRE Banku SA oraz dla nauczycieli oprocentowanie nominalne kredytu jest niższe o 1,50 p.p. w stosunku do stawki standardowej, 

** - dla studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oprocentowanie nominalne kredytu jest niższe o 1,50 p.p. w stosunku do stawki standardowej.  

*** - dla pracowników Grupy BRE Banku SA oprocentowanie wynosi WIBOR 3 miesięczny plus 3,80 p.p. marży Banku. 

****- dla pracowników Grupy BRE Banku SA oprocentowanie nominalne jest niższe o 1,50 p.p. w stosunku do stawki standardowej, 
(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 21,10%,  
(1.1Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 5,45%, 
 (2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 14,00%,  
(2.1Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 0,50%, 
 (3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 1,75% 
 (4 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma stawki WIBOR 1 miesięczny i marży Banku ustalanej dla danej emisji 

papierów wartościowych  oraz  marży banku 10,00%. 
(5 – Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 31.12.2009 r.  
(6 – Dotyczy kredytów udzielonych do 13.12.2011 r. 
(7 – w wybranych salonach dealerskich oferta dostępna ze stałą stopą procentową 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Kredyty oferowane w ramach MultiPlanu ` 
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Rodzaj kredytu Oprocentowanie 

nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych 

do 19.02.2006 r.) 

Należności 

przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych 

od 20.02.2006 r.) 

Należności 

przeterminowane dla 

kredytów/pożyczek 

udzielonych na 

podstawie wniosków 

złożonych od 

22.11.2011 r. 

Kredyt 

mieszkaniowy 
Zmienna stopa proc od 6,73% od 11,88% 

(1
 do 20,00%

(1.1
 od 16,73% 

Kredyt 
konsolidacyjny 
Zmienna stopa proc od 8,83% od 15,73%

(2
 do 20,00%

(2.1 
od 18,83% 

Pożyczka 

hipoteczna 
Zmienna stopa proc od 8,83% od 18,38%

(3
 do 20,00%

(3.1
 od 18,83% 

(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,15%, 
(1.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,00% 
(2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,90%, 
(2.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 3,30% 
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 9,55%, 
 (3.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 3,30%. 

 

f) Kredyty oferowane w ramach MultiPlanu  

Rodzaj kredytu Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych do 

19.02.2006 r.) 

Należności 

przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych od 

20.02.2006 r.) 

Kredyt na zakup 

środków transportu 
Zmienna stopa proc. od 6,93% od 32,08%

(1
 do 21,00%

(1.1 

Kredyt samochodowy 

online 
Zmienna stopa proc. od 7,93%   do 21,00%

(1.2 

Kredyt gotówkowy 
Zmienna stopa proc. od 7,60% do 21,25%   od 32,75% 

(2
 do 23,00%

(2.1 

Kredyt gotówkowy 
(po podwyższeniu kwoty 

kredytu) 

Zmienna stopa proc. od 7,60% do 21,25%   od 32,75% 
(2

 do 23,00%
(2.1 

Gotówkowy kredyt 

konsolidacyjny* 
Zmienna stopa proc. od 7,60% do 21,25%   do 23,00%

(2.1 

Gotówkowy kredyt 

konsolidacyjny 
(po podwyższeniu kwoty 

kredytu) 

Zmienna stopa proc. od 7,60% do 21,25%  do 23,00%
(2.1

 
*
-
 
dla pracowników Grupy BRE Banku SA oprocentowanie nominalne jest niższe o 1,50 p.p. w stosunku do stawki standardowej.

 

 (1Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 25,15%, 
(1.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 9,00%, 
(1.2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,45%, 
(2Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 25,15%, 
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 (2.1Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 1,25%. 

 

 

 

 

g) Kredyty oferowane w ramach MultiPlanu  

 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie nominalne  

 

Należności przeterminowane 
 

Kredyt 

Modernizacyjny Plus 
Zmienna stopa proc. 

 

 

 
od 9,90%  

 

 

do 20,00%(1 

 
 

 

(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 8,00%, 
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X. Kredyty waloryzowane 
 

a) 

 

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

 

CHF od 4,31% od 9,81%
(1 

USD od 4,62% od 12,62%
(2

 

Kredyt na zakup środków 

transportu waloryzowany 
kursem walut* 

Zmienna stopa proc. 
EUR od 4,35% od 11,85%

(3
 

* - dla kredytów CHF - dla pracowników Grupy BRE Banku SA oprocentowanie wynosi LIBOR 3 miesięczny dla CHF plus 3,80 p.p. marży Banku 
 (1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,50%,  
 (2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 8,00%,  
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,50%. 

b) 
 

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

 

CHF od 5,61% od 11,11%
(1 

USD od 5,42%  od 13,42%
(2

 

Kredyt samochodowy online 

waloryzowany kursem walut 
Zmienna stopa proc. EUR od 5,15% od 12,65%

(3
 

(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,50%,  
 (2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 8,00%,  
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,50%,  

 

c)  

Rodzaj kredytu Rodzaj 

waluty 

Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

 

Kredyt na studia MBA waloryzowany 

kursem walut (1  
Zmienna stopa proc. 

(dla kredytów udzielonych do 10.02.2008 r. 

włącznie) 

 
Zmienna stopa proc. 

(dla kredytów udzielonych od 11.02.2008 r.) 

 

 

Kredyt na studia podyplomowe 

waloryzowany kursem walut(1 
Zmienna stopa proc. 

(dla kredytów udzielonych do 10.02.2008 r. 

włącznie) 

 

Zmienna stopa proc. 

(dla kredytów udzielonych od 11.02.2008 r.) 

 

CHF  

3,25% 

(LIBOR 1 miesięczny dla CHF z 

dnia 31.08.2011 r. plus marża 

Banku w wysokości 3,25 p.p.)  

 

3,36% 

(LIBOR 3 miesięczny dla CHF z 

dnia 29.03.2012 r. plus marża 

Banku w wysokości 3,25 p.p.) 

 

4,75% 

(LIBOR 1 miesięczny dla CHF z 

dnia 31.08.2011 r. plus marża 

Banku w wysokości 4,75 p.p.)  

 

4,86% 

(LIBOR 3 miesięczny dla CHF z 

dnia 29.03.2012 r. plus marża 

Banku w wysokości 4,75 p.p.) 

 

6,50% 

 

 

 

 

6,61% 

 

 

 

 

9,50% 

 

 

 

 

9,61%
 

(1 - 
Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 31.12.2009 r.  
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Kredyty i pożyczki oferowane w ramach MultiPlanu Waloryzowanego: 

a) 

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie 

nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

Należności 

przeterminowane dla 

kredytów udzielonych na 

podstawie wniosków 

złożonych od 22.11.2011 r. 

CHF  od 4,21% od 7,61%
(1 

od 14,21% 

USD od 4,52% od 9,42%
(2

 od 14,52% 

EUR od 4,28% od 9,68%
(3

 od 14,28% 

Kredyt 
mieszkaniowy  

Zmienna stopa proc. 
 GBP od 4,70% od 10,30%

(4
 od 14,70% 

(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 3,40%,  
 (2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 4,90%,  
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,40%,  
(4 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,60%.. 

b)  

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie 

nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

Należności 

przeterminowane dla 

kredytów udzielonych na 

podstawie wniosków 

złożonych od 22.11.2011 r. 

CHF od 5,51% od 10,06%
(1 

od 15,51% 

USD od 5,82%  od 11,62% 
(2

 od 15,82% 

EUR od 6,48%  od 12,83%
(3

 od 16,48% 

Kredyt 

konsolidacyjny 
Zmienna stopa proc. 

 GBP od 6,00%  od 13,00%
(4

 od 16,00% 
 (1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 4,55%,  
 (2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,80%,  
 (3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,35%,  
(4 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,00%. 

c)  

Rodzaj kredytu  Rodzaj waluty Oprocentowanie 

nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

Należności 

przeterminowane dla 

pożyczek udzielonych na 

podstawie wniosków 

złożonych od 22.11.2011 r. 

CHF od 5,51% od 10,31%
(1 

od 15,51% 

USD od 5,82%  od 11,62% 
(2

 od 15,82%  

EUR od 6,48% od 12,98%
(3

 od 16,48% 

Pożyczka 

hipoteczna 

Zmienna stopa proc. 
 GBP od 6,00% od 13,00%

(4
 od 16,00% 

 (1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 4,80%,  
(2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,80%,  
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,50%,  
(4 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,00%. 
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Kredyty oferowane w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Waloryzowanego: 
a) 

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

CHF od 4,31%
 

od 7,06%
(1 

USD od 4,62% od 9,52%
(2 

Kredyt na zakup środków 

transportu waloryzowany 

kursem walut 
Zmienna stopa proc. 

EUR od 4,35% od 9,75%
(3 

1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 2,75%,  
(2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 4,90%,  
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,40%. 

b) 
 

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne  

 

Należności przeterminowane 

 

CHF od 5,61% od 11,11%
(1 

USD od 5,42%   od 13,42%
(2

 

Kredyt samochodowy online 

waloryzowany kursem walut 
Zmienna stopa proc. EUR od 5,15% od 12,65%

(3
 

(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,50%,  
 (2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 8,00%,  
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,50%.  
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XI. Karty kredytowe 

 
a) Karty kredytowe będące w ofercie MultiBanku 

 

Rodzaj Karty Oprocentowanie kredytu 

w rachunku karty 

Oprocentowanie „Spłaty na Raty”  Należności 

przeterminowane 

Visa Credit  
(zmienna stopa procentowa) 

23,00% 14,00% 23,00% 

Visa Gold Credit  
(zmienna stopa procentowa) 

21,00% 14,00% 21,00% 

Visa Platinum Credit 
(zmienna stopa procentowa) 

19,00% 14,00% 19,00% 

MasterCard Standard 
(zmienna stopa procentowa) 

23,00% 14,00% 23,00% 

MasterCard Gold 
(zmienna stopa procentowa) 

21,00% 14,00% 21,00% 

MasterCard World Signia 
(zmienna stopa procentowa) 

15,00% 14,00% 15,00% 

MasterCard Miles & More 
(zmienna stopa procentowa) 

21,00 % 14,00% 21,00% 

MasterCard Miles & More 

Premium 
(zmienna stopa procentowa) 

19,00% 14,00% 19,00% 

 

 
 

b) Karty kredytowe w ramach usług Private Banking BRE Bank SA 

 

Rodzaj Karty Oprocentowanie 

kredytu w rachunku 

karty 

Oprocentowanie „Spłaty na Raty”  Należności 

przeterminowane 

Visa Credit
 

(zmienna stopa procentowa) 
23,00% 14,00% 23,00% 

Visa Gold Credit 
(zmienna stopa procentowa) 

21,00% 14,00% 21,00% 

Visa Platinum Credit  
(zmienna stopa procentowa) 

19,00% 14,00% 19,00% 

MasterCard World Signia  
(zmienna stopa procentowa) 

15,00% 14,00% 15,00% 

 

 

c) Karty kredytowe wycofane z oferty MultiBanku 

 

Rodzaj Karty Oprocentowanie kredytu w 

rachunku karty 

Oprocentowanie „Spłaty na Raty” Należności 

przeterminowane 

Visa Wola Park1) 
(zmienna stopa procentowa) 

23,00% 14,00% 23,00% 

Visa MultiZET1) 
(zmienna stopa procentowa) 

23,00% 14,00% 23,00% 

Visa Murator2) 23,00% 14,00% 23,00% 

Visa n3) 
(zmienna stopa procentowa) 

23,00% 14,00% 23,00% 

1) – od 06.12.2011 r. karta Visa Wola Park i Karta Visa MultiZET nie są dostępne w ofercie MultiBanku, 
2) – od 30.09.2011 r. karta Visa Murator nie jest dostępna w ofercie MultiBanku, 
3) – od 30.01.2012 r. karta Visa n nie jest dostępna w ofercie MultiBanku. 
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Załącznik nr 1 a) - Lokaty negocjowane „MultiProcent”* 
 

(12 m-cy, 24 m-ce, 36 m-cy, 60 m-cy, 96 m-cy, 120 m-cy) 

Lokata złotowa „MultiProcent”  

(odsetki naliczane co trzy miesiące) 

 

Progi kwotowe Oprocentowanie 

nominalne 

(zmienna stopa 

procentowa) 

Stopa procentowa za 

przedterminową wypłatę środków 

pieniężnych (naliczana w razie 

wypłaty środków przed upływem 

okresu trzech m-cy od dnia 

otwarcia lokaty) 

1 000,00 zł – 9 999,99 zł 3,05% 0,50% 

10 000,00 zł – 19 999,99 zł 3,15% 0,50% 
>= 20 000,00 zł 3,25% 0,50% 

 

Załącznik nr 2 (Osoby fizyczne) – Tabele stóp procentowych MultiBanku dla Klubu Aquarius  

 

 

I. Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy + Rachunek Oszczędnościowy (PLN) 

Rodzaj rachunku 
 

 

 

Rachunek 

Oszczędnościowo – 

Rozliczeniowy 

 (zmienna stopa 

procentowa) 

Rachunek 

Oszczędnościowy 

(zmienna stopa 

procentowa) 

Oprocentowanie 

dopuszczalnego 

salda debetowego* 

(zmienna stopa 

procentowa) 

Oprocentowanie 

niedopuszczalnego 

salda debetowego 

(zmienna stopa 

procentowa) 

MultiKonto Aquarius   0,00% 1,50% 20,00% 20,00% 

MultiPlan Waloryzowany 
 (MultiKonto Aquarius 

oferowane w ramach MultiPlanu 

Waloryzowanego) 

 

(MultiKonto Aquarius) 
0,00% 

1,50% 20,00% 20,00% 

WWJ 0,00%   

 Rachunek bilansujący 

 

Oprocentowanie 

dopuszczalnego 

salda 

debetowego* 

(zmienna stopa 

procentowa) 

Oprocentowanie 

niedopuszczalnego 

salda debetowego 

(zmienna stopa 

procentowa) 

P
l

a

n
y

 

f
i

n

a
n

s

o
w

e 
MultiPlan  

(MultiKonto Aquarius 

oferowane w ramach 

MultiPlanu) 

 

(MultiKonto Aquarius) 
0,00% 

0,00% 20,00% 20,00% 

* - dotyczy umów zawartych do 19.02.2006 r. (od 20.02.2006 r. – brak funkcjonalności) 
 

 

II. Rachunek Oszczędnościowy – MultiMax Aquarius (PLN) 
 

Rodzaj rachunku 
 

Rachunek Oszczędnościowy 

(zmienna stopa procentowa) 

MultiMax Aquarius* 

 

od 0,00 zł do 49 999,99 zł 

3,50% 
od 50 000,00  zł do 99 999,99 zł 

4,00% 
od 100 000,00 zł do 199 999,99 zł 

4,50% 
>=200 000,00 zł 

5,00% 

* – Klientom Klubu Aquarius przysługuje prawo negocjacji oprocentowania depozytów w kanale CUF i MultiLinia 

 

III. Rachunek Oszczędnościowy – MultiSaver (PLN) 
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Rodzaj rachunku 
 

Rachunek Oszczędnościowy 

(zmienna stopa procentowa) 

3,60%1) 
MultiSaver 

5,00%2) 
1)– Oprocentowanie standardowe naliczane jest w przypadku gdy suma miesięcznych zasileń rachunku będzie równa 

lub wyższa 3 000 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego) oraz gdy całkowite saldo rachunku przekroczy kwotę 

49999,99 PLN 
2)– Oprocentowanie premium naliczane jest w przypadku miesięcznego zasilania rachunku kwotą nie większą niż 

2999,99 PLN. W przypadku przekroczenia tej kwoty,  zostanie przywrócone oprocentowanie standardowe (dotyczy 

miesiąca kalendarzowego) 
 

IV. Rachunek Oszczędnościowy – MultiIKE (PLN) 
 

Rodzaj rachunku 
 

Rachunek Oszczędnościowy 

(zmienna stopa procentowa) 

MultiIKE 4,50%1) 

1)– nie mniej niż 80% stawki WIBOR 1M - stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego 
 

 

 

V. Rachunek Transakcyjny (PLN) 
 

Rodzaj rachunku 
 

Rachunek Transakcyjny 

(zmienna stopa procentowa) 

Rachunek transakcyjny do Usługi 
Maklerskiej 

0,00% 

 

 

VI. Lokaty złotowe  
 

 

a) Lokaty terminowe Klubu Aquarius* 

 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 

 
 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych 

7 dniowa (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 
 

3,20% 

 

0,10% 

1 miesiąc (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 
 

3,50% 

 

0,10% 

2 miesiące (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 

 

3,60% 

 

0,10% 

3 miesiące (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 
 

3,80% 

 

0,10% 

4 miesiące (stała stopa proc.) 

>= 1000,00 zł 

 

3,90% 

 

0,10% 

6 miesięcy (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 

 

4,00% 

 

0,10% 

12 miesięcy (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 

 

4,40% 

 

0,10% 

12 miesięcy (zmienna stopa proc.) 

>=1000,00 zł 

 

4,40% 

 

0,10% 

*- Klientom Klubu Aquarius przysługuje prawo negocjacji oprocentowania lokat PLN w kanale CUF i MultiLinia 

 

b) Lokata Jednodniowa Aquarius*/** 

 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 

 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych 

1 dniowa (stała stopa proc.) 

>= 1000,00  zł  
 

4,00% 
 

0,00% 
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* - Produkt dostępny dla posiadaczy rachunku oszczędnościowego MultiMax Aquarius. 

**- Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do 21.03.2012 r. 
c) Lokata Dzienny Zysk Klubu Aquarius* 
 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 

 

 

3 miesiące (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 
 

3,70% 

6 miesięcy (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 

 

3,90% 

9 miesięcy (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł 
 

4,00% 

12 miesięcy (stała stopa proc.) 

>=1000,00 zł   

 

4,20% 

*- Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do 21.03.2012 r. 
 

 

d) MultiLokata 

 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne w 

okresie trwania lokaty 

Przedterminowa wypłata środków 

pieniężnych 

3 miesięczna (stała stopa proc.)* 

>= 1 000,00 zł 

1 miesiąc 

2 miesiąc 

3 miesiąc 

3,50% 

4,10% 

5,00% 

100,00% naliczonych odsetek od dnia 

założenia lokaty do dnia zerwania 

lokaty 
*-Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 3 miesięcy wynosi 4,20% 

 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne w 

okresie trwania lokaty 

Przedterminowa wypłata środków 

pieniężnych 

6 miesięczna (stała stopa proc.)* 

>= 1 000,00 zł 

1 miesiąc 

2 miesiąc 

3 miesiąc 

4 miesiąc 

5 miesiąc 

6 miesiąc 

3,50% 

3,90% 

4,20% 

4,50% 

4,90% 

6,00% 

 

100,00% naliczonych odsetek od dnia 

założenia lokaty do dnia zerwania 

lokaty 

*-Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi 4,50% 
 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne w 

okresie trwania lokaty 

Przedterminowa wypłata środków 

pieniężnych 

12 miesięczna (stała stopa proc.)* 

>= 1 000,00 zł 

1 miesiąc 

2 miesiąc 

3 miesiąc 

4 miesiąc 

5 miesiąc 

6 miesiąc 

7 miesiąc 

8 miesiąc 

9 miesiąc 

10 miesiąc 

11 miesiąc 

12 miesiąc 

3,50% 

3,60% 

3,70% 

3,90% 

4,20% 

4,50% 

4,80% 

5,10% 

5,40% 

5,90% 

6,40% 

9,00% 

 

100,00%naliczonych odsetek od dnia 

założenia lokaty do dnia zerwania 

lokaty 

* - Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi 5,00% 

 

e) MultiLokaty z Funduszem: 

(50/50)* 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne  

 
 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych  

6 miesięcy (stała stopa proc.) 

>=2500,00 zł  

 

6,50% 

 

0,10% 

12 miesięcy(stała stopa proc.) 

>=2500,00 zł  
 

7,00% 

 

0,10% 
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*minimalna kwota MultiLokaty z Funduszem wynosi 5000,00 zł (lokata terminowa + jednostki funduszy inwestycyjnych) 

 

(25/75)** 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne  

 
 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych  

3 miesiące (stała stopa proc.) 

>=2500,00 zł  

 

10,00% 

 

0,10% 

6 miesięcy(stała stopa proc.) 

>=2500,00 zł  
 

7,00% 

 

0,10% 

**minimalna kwota MultiLokaty z Funduszem wynosi 10 000,00 zł (lokata terminowa + jednostki funduszy inwestycyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

f) Lokaty inwestycyjne* 

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie 

nominalne 

(gwarantowane) 

 
 

Oprocentowanie nominalne 

przy przedterminowej 

wypłacie środków 

 

Oprocentowanie 

dodatkowe 
Oprocentowanie 

dodatkowe przy 

przedterminowej 

wypłacie środków 

Lokata inwestycyjna Zgodnie z zasadami 

danej lokaty 

inwestycyjnej 

0,00% Zgodnie z 

zasadami danej 

lokaty 

inwestycyjnej 

Zgodnie z 

zasadami danej 

lokaty 

inwestycyjnej 
* szczegółowe informacje na temat danej lokaty inwestycyjnej zawierają Zasady lokaty inwestycyjnej opracowywane przed rozpoczęciem subskrypcji na 

dana lokatę inwestycyjną 
 

g) Lokaty dla Klientów posiadających (od co najmniej 6 m-cy) aktywny rachunek MultiKonto 

Aquarius  

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 

 
 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych 

4 miesiące (stała stopa proc.)   

>= 3 000,00 zł 3,75% 0,10% 

7 miesięcy (stała stopa proc.)   

>= 3 000,00 zł 3,80% 0,10% 

 

 

h Lokaty oferowane w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Waloryzowanego*  

Rodzaj Lokaty Oprocentowanie nominalne 
 

Stopa procentowa za przedterminową 

wypłatę środków pieniężnych 

1 miesiąc (stała stopa proc.) 3,75% 0,50% 

2 miesiące (stała stopa proc.) 3,80% 0,50% 

3 miesiące (stała stopa proc.) 3,80% 0,50% 

12 miesięcy (stała stopa proc.) 4,40% 0,50% 
*- oferta obowiązuje dla lokat otwartych przed 19.09.2007 r.. 

 

i)Lokaty terminowe Klubu Aquarius*  
Stawki w zależności od sumy lokat złożonych przez klienta i lokaty składanej przez 

klienta 
Rodzaj Lokaty 

Kwota lokaty od 1 000,00 zł 

 do 19 999,99 zł 

od 20.000 ,00 zł 

do 39.999,99 zł 

od 40.000,00 zł do 

59.999,99 zł 

od 60.000,00 zł do 

79.999,99 zł 

>=80.000,00 zł 

14 dniowa (stała stopa proc.) 

Od 1 000,00 zł do 19 999,99 zł 3,30% 3,35% 3,43% 3,51% 3,59% 

Od 20.000,00 zł do 39.999,99 zł  3,35% 3,43% 3,51% 3,59% 
Od 40.000,00 zł do 59.999,99 zł   3,43% 3,51% 3,59% 
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Od 60.000,00 zł do 79.999,99 zł    3,51% 3,59% 
>= 80.000,00 zł     3,59% 
Stopa procentowa za przedterminową wypłatę 

środków pieniężnych 

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

*- oferta obowiązuje dla lokat otwartych przed 04.06.2007 r. 
 

 

 

 

 

 

VII. Rachunki walutowe 
Rodzaj rachunku  

 

Oprocentowanie nominalne  

(zmienna stopa procentowa) 

Oprocentowanie niedopuszczalnego 

salda debetowego 

(zmienna stopa procentowa) 

Rachunki walutowe:  

USD, EUR, GBP, CHF 

 

0,00% 

 

20,00% 

 

VIII. Lokaty walutowe 
a) Lokaty terminowe Klubu Aquarius* 

Rodzaj lokaty Oprocentowanie nominalne Stopa procentowa za 

przedterminową wypłatę środków 

pieniężnych 

Lokata terminowa USD 
(stała stopa procentowa) 

    

1 miesięczna 
>=1000,00 USD 

 

0,70% 

 

0,10% 

3 miesięczna  
>=1000,00 USD 

1,60% 0,10% 

6 miesięczna  
>=1000,00 USD 

1,80% 0,10% 

12 miesięczna  
>=1000,00 USD 

2,00% 0,10% 

Lokata terminowa USD 
(zmienna stopa procentowa) 

  

3 miesięczna 1,60% 0,10% 

6 miesięczna 1,80% 0,10% 

12 miesięczna 2,00% 0,10% 

Lokata terminowa EUR 
(stała stopa procentowa) 

    

1 miesięczna 
>=1000,00 EUR 

 

0,70% 

0,10% 

3 miesięczna  
>=1000,00 EUR 

1,60% 0,10% 

6 miesięczna  
>=1000,00 EUR 

1,80% 0,10% 

12 miesięczna  
>=1000,00 EUR 

2,00% 0,10% 

Lokata terminowa EUR 
(zmienna stopa procentowa) 

  

3 miesięczna  1,60% 0,10% 

6 miesięczna  1,80% 0,10% 

12 miesięczna  2,00% 0,10% 

Lokata terminowa GBP 
(stała stopa procentowa) 

    

1 miesięczna 
>=100,00 GBP 

 

0,35% 

0,10% 



21/36 

3 miesięczna  0,50% 0,10% 

6 miesięczna  0,70% 0,10% 

12 miesięczna  1,00% 0,10% 

Lokata terminowa GBP 
(zmienna stopa procentowa) 

  

3 miesięczna 0,50% 0,10% 

6 miesięczna 0,70% 0,10% 

12 miesięczna 1,00% 0,10% 
* - Klientom Klubu Aquarius przysługuje prawo negocjacji oprocentowania lokat USD, EUR oraz GBP w kanale CUF i MultiLinia . 

 

IX. Kredyty złotowe 
 

a) 

 
 

Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie nominalne dla posiadaczy rachunku 

MultiKonto Aquarius 

Należności przeterminowane 

(dla umów zawartych do 15.08.2012 r.) 

Należności przeterminowane 

(dla umów zawartych od 16.08.2012 r.) 

Odnawialny 

kredyt 

konsumpcyjny 
(zmienna stopa 

procentowa) 

od 12,00 % 20,00% 21,00% 

 

b) 

 
 

 

Rodzaj kredytu 

Oprocentowanie nominalne dla posiadaczy 

rachunku 

MultiKonto Aquarius 

Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu Należności przeterminowane 

 

 

MultiKredyt 

Oszczędnościowy1) 
 (zmienna stopa 

procentowa) 

 

11,00%  
 

20,00% 

 

20,00% 

1) - Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 11.05.2011 r. 

 

c) 
 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie nominalne Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu Należności przeterminowane 

WWJ1) 

(zmienna stopa 

procentowa) 

od 7,15% 19,00% 19,00% 

1) - Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 15.02.2009 r. 
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d) 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie nominalne 

 

Należności 

przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych 

do 19.02.2006 r.) 

Należności 

przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych od 

20.02.2006 r.) 

Kredyt na zakup środków 

transportu**(6 
Zmienna stopa proc. od 6,93% od 28,03%

(1
 do 21,00% 

(1.1
 

Kredyt samochodowy 

online 
Zmienna stopa proc. od 7,93%  do 21,00% 

(1.1
 

Kredyt gotówkowy* 
Stała stopa proc. (do 12 m-cy) (5 

Zmienna stopa proc. 

od 11,99% do 21,25% 

od 7,99% do 21,25% od 21,99%  
(2

 do 23,00% 
(2.1

 

Kredyt gotówkowy 
(po podwyższeniu kwoty kredytu) 

Zmienna stopa proc. od 7,99% do 21,25% od 21,99% 
(2

 do 23,00%  
(2.1

 

Gotówkowy kredyt 

konsolidacyjny*** 
Stała stopa proc. (do 12 m-cy) (5 

Zmienna stopa proc. 

od 11,99% do 21,25% 

od 7,99% do 21,25%  do 23,00% 
(2.1

 

Gotówkowy kredyt 

konsolidacyjny 
(po podwyższeniu kwoty kredytu) 

Zmienna stopa proc. od 7,99% do 21,25%  do 23,00% 
(2.1

 

Kredyt MultiEmisja  
(na zakup papierów wartościowych 

dopuszczonych do publicznego obrotu na 

rynku pierwotnym lub w pierwszej 

publicznej sprzedaży) 

WIBOR 1M plus marża Banku 

ustalana dla danej emisji papierów 

wartościowych  do 20,00%
(3

 

Kredyt na studia MBA(4  
Zmienna stopa proc. 

7,78% 

(WIBOR 3 miesięczny z dnia 

27.09.2012  r. plus marża Banku w 

wysokości 2,85 p.p.) 

 
15,56% 

 

Kredyt na studia 

podyplomowe (4  
Zmienna stopa proc. 

9,18% 

(WIBOR 3 miesięczny z dnia 

27.09.2012  r. plus marża Banku w 

wysokości 4,25 p.p.) 

 15,56% 

*- dla pracowników Grupy BRE Banku SA oprocentowanie nominalne jest niższe o 0,75 p.p. w stosunku do stawki standardowej, 
** - dla pracowników Grupy BRE Banku SA oprocentowanie wynosi WIBOR 3 miesięczny plus 3,80 p.p. marży Banku, 

***- dla pracowników Grupy BRE Banku SA oprocentowanie nominalne jest niższe o 1,50 p.p. w stosunku do stawki standardowej, 
(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 21,10%,  
(1.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,45%, 
 (2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 14,00%,  
(2.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 0,50%. 
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(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma stawki WIBOR 1miesięczny  i marży Banku ustalanej dla danej 

emisji papierów wartościowych  oraz  marży banku 10,00%. 
(4 -Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 31.12.2009 r. 
(5 - Dotyczy kredytów udzielonych do 13.12.2011 r. 
(6 – w wybranych salonach dealerskich oferta dostępna ze stałą stopą procentową 0% 

 

 

 

 

 

e) Kredyty oferowane w ramach MultiPlanu  

Rodzaj kredytu Oprocentowanie 

nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych 

do 19.02.2006 r.) 

Należności 

przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych od 

20.02.2006 r.) 

Należności 

przeterminowane dla 

kredytów/pożyczek 

udzielonych na 

podstawie wniosków 

złożonych od 

22.11.2011 r. 

Kredyt 

mieszkaniowy 
Zmienna stopa proc od 6,73% od 11,88% 

(1
 do 20,00%

(1.1 
od 16,73% 

Kredyt 

konsolidacyjny 
Zmienna stopa proc. od 8,83% od 15,73%

(2
 do 20,00%

(2.1 
od 18,83% 

Pożyczka 

hipoteczna 
Zmienna stopa proc. od 8,83% od 18,38%

(3
 do 20,00%

(3.1
 od 18,83% 

(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,15%, 
(1.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,00% 
(2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,90%, 
(2.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 3,30% 
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 9,55%, 
 (3.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 3,30%, 

 

f) Kredyty oferowane w ramach MultiPlanu  

Rodzaj kredytu Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych do 

19.02.2006 r.) 

Należności 

przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych od 

20.02.2006 r.) 

Kredyt na zakup 

środków transportu 
Zmienna stopa proc. od 6,93% od 32,08%

(1
 od 6,93%

 

Kredyt samochodowy 

online 
Zmienna stopa proc. od 7,93%   od 7,93% 

 

Kredyt gotówkowy 
Zmienna stopa proc. od 7,60% do 21,25% od 32,75% 

(2
 do 23,00%

(2.1 

Kredyt gotówkowy 
(po podwyższeniu kwoty kredytu) 

Zmienna stopa proc. od 7,60% do 21,25%   od 32,75% 
(2

 do 23,00%
(2.1 

Gotówkowy kredyt od 7,60% do 21,25%   do 23,00%
(2.1 
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konsolidacyjny* 
Zmienna stopa proc. 

Gotówkowy kredyt 

konsolidacyjny 
(po podwyższeniu kwoty kredytu) 

Zmienna stopa proc. od 7,60% do 21,25%  do 23,00%
(2.1

 
*
-
 
dla pracowników Grupy BRE Banku SA oprocentowanie nominalne jest niższe o 1,50 p.p. w stosunku do stawki standardowej.

 

(1Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 25,15%, 
(1.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 9,00%, 
(1.2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,45%, 
(2Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 25,15%, 
 (2.1Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 1,25%. 

 
 

g) Kredyty oferowane w ramach MultiPlanu  

 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie nominalne  Należności przeterminowane 

Kredyt Modernizacyjny 

Plus 
Zmienna stopa proc. 

 

 

 
od 9,90%  

 

 

 

 do 20,00%(1 

 

 

(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 8,00%, 
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X. Kredyty waloryzowane 
a) 

Rodzaj kredytu Rodzaj 

waluty 

Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

CHF od 4,31% od 9,31%
(1 

USD od 4,62%  od 12,12%
(2

 

Kredyt na zakup środków transportu 

waloryzowany kursem walut* 
Zmienna stopa proc. EUR od 4,35% od 11,35%

(3
 

* dla kredytów CHF - dla pracowników Grupy BRE Banku SA oprocentowanie wynosi LIBOR 3 miesięczny dla CHF  plus 3,80 p.p. marży Banku 
 (1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 5,00%,  
 (2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 7,50%,  
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 7,00%,  

 

b) 
 

Rodzaj kredytu Rodzaj 

waluty 

Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

 

CHF od 5,61% od 11,11%
(1 

USD od 5,42%  od 13,42%
(2

 

Kredyt samochodowy online 

waloryzowany kursem walut 
Zmienna stopa proc. EUR od 5,15% od 12,65%

(3
 

(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,50%,  
 (2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 8,00%,  
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,50%,  

 

 

c) 

Rodzaj kredytu Rodzaj 

waluty 

Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

 

Kredyt na studia MBA waloryzowane 

kursem walut (1 
Zmienna stopa proc. 

(dla kredytów udzielonych do 10.02.2008 r. 

włącznie) 

 
Zmienna stopa proc. 

(dla kredytów udzielonych od 11.02.2008 r.) 

 

 

Kredyt na studia podyplomowe 

waloryzowane kursem walut (1 
Zmienna stopa proc. 

(dla kredytów udzielonych do 10.02.2008 r. 

włącznie) 

 

Zmienna stopa proc. 

(dla kredytów udzielonych od 11.02.2008 r.) 

 

CHF  

3,25% 

(LIBOR 1 miesięczny dla CHF z 

dnia 31.08.2011 r. plus marża 

Banku w wysokości 3,25 p.p.)  

 

3,36% 

(LIBOR 3 miesięczny dla CHF z 

dnia 29.03.2012 r. plus marża 

Banku w wysokości 3,25 p.p.) 

 

4,75% 

(LIBOR 1 miesięczny dla CHF z 

dnia 31.08.2011 r. plus marża 

Banku w wysokości 4,75 p.p.)  

 

4,86% 

(LIBOR 3 miesięczny dla CHF z 

dnia 29.03.2012 r. plus marża 

Banku w wysokości 4,75 p.p.) 

 

6,50% 

 

 

 

 

6,61% 

 

 

 

 

9,50% 

 

 

 

 

9,61%
 

(1 - 
Oferta obowiązuje dla umów zawartych do 31.12.2009 r. 
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Kredyty i pożyczki oferowane w ramach MultiPlanu Waloryzowanego: 

a) 

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie 

nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

Należności 

przeterminowane dla 

kredytów udzielonych na 

podstawie wniosków 

złożonych od 22.11.2011 r. 

CHF  od 4,21% od 7,61%
(1 

od 14,21% 

USD od 4,52% od 9,42%
(2

 od 14,52% 

EUR od 4,28% od 9,68%
(3

 od 14,28% 

Kredyt mieszkaniowy  
Zmienna stopa proc. 

 

GBP od 4,70% od 10,30%
(4

 od 14,70% 
(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 3,40%,  
 (2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 4,90%,  
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 5,40%,  
(4 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 5,60%,  
 

 

b)  

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie 

nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

Należności 

przeterminowane dla 

kredytów  udzielonych na 

podstawie wniosków 

złożonych od 22.11.2011 r. 

CHF od 5,51% od 10,06%
(1 

od 15,51% 

USD od 5,82%  od 11,62% 
(2

 od 15,82% 

EUR od 6,48%  od 12,83%
(3

 od 16,48% 

Kredyt konsolidacyjny 
Zmienna stopa proc. 

 

GBP od 6,00%  od 13,00%
(4

 od 16,00% 
 (1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 4,55%,  
 (2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 5,80%,  
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 6,35%,  
(4 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 7,00%,  

c)  

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie 

nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

Należności 

przeterminowane dla 

pożyczek udzielonych na 

podstawie wniosków 

złożonych od 22.11.2011 r. 

CHF od 5,51% od 10,31%
(1 

od 15,51% 

USD od 5,82%  od 11,62% 
(2

 od 15,82%  

EUR od 6,48% od 12,98%
(3

 od 16,48% 

Pożyczka hipoteczna 

Zmienna stopa proc. 
 

GBP od 6,00%  od 13,00%
(4

 od 16,00% 
 (1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 4,80%,  
(2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 5,80%,  
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 6,50%,  
(4 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 7,00%,  
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Kredyty oferowane w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Waloryzowanego: 

a) 

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne  Należności 

przeterminowane 

CHF od 4,31% 
 

od 7,06%
(1 

USD od 4,62%   od 9,52%
(2 

Kredyt na zakup środków transportu 

waloryzowany kursem walut 
Zmienna stopa proc. EUR od 4,35%  od 9,75%

(3 

1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 2,75%,  
(2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 4,90%,  
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie zawartej 

umowie kredytowej i marży banku 5,40%,  

b) 
 

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

 

CHF od 5,61% od 11,11%
(1 

USD od 5,42%  od 13,42% 
(2

 

Kredyt samochodowy online 

waloryzowany kursem walut 
Zmienna stopa proc. EUR od 5,15% od 12,65%

(3
 

(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,50%,  
 (2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 8,00%,  
(3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,50%,  



28/36 

 

XI. Karty kredytowe 
 

a) Karty kredytowe będące w ofercie MultiBanku 

 

Rodzaj Karty Oprocentowanie kredytu w 

rachunku karty 

Oprocentowanie „Spłaty na Raty”  Należności 

przeterminowane 

Visa Credit 
(zmienna stopa procentowa) 

23,00%  14,00% 23,00% 

Visa Gold Credit 
(zmienna stopa procentowa) 

21,00%  14,00% 21,00% 

Visa Aquarius 
(zmienna stopa procentowa) 

19,00% 14,00% 19,00% 

Visa Platinum Credit 
(zmienna stopa procentowa) 

19,00%  14,00% 19,00% 

MasterCard Standard 
(zmienna stopa procentowa) 

23,00%  14,00% 23,00% 

MasterCard Gold 
(zmienna stopa procentowa) 

21,00%  14,00% 21,00% 

World MasterCard Aquarius 
(zmienna stopa procentowa) 

19,00% 14,00% 19,00% 

MasterCard World Signia 
(zmienna stopa procentowa) 

15,00%  14,00% 15,00% 

MasterCard Miles & More 
(zmienna stopa procentowa) 

21,00% 14,00% 21,00% 

MasterCard Miles & More 

Premium 
(zmienna stopa procentowa) 

19,00% 14,00% 19,00% 

 

 

b) Karty kredytowe wycofane z oferty MultiBanku 

 

Rodzaj Karty Oprocentowanie kredytu w 

rachunku karty 

Oprocentowanie „Spłaty na Raty” Należności 

przeterminowane 

Visa Wola Park1) 
(zmienna stopa procentowa) 

23,00% 14,00% 23,00% 

Visa MultiZET1) 
(zmienna stopa procentowa) 

23,00% 14,00% 23,00% 

Visa Murator2) 

(zmienna stopa procentowa) 
23,00% 14,00% 23,00% 

Visa n3) 
(zmienna stopa procentowa) 

23,00% 14,00% 23,00% 

MasterCard Aquarius4) 
(zmienna stopa procentowa) 

19,00% 14,00% 19,00% 

1) – od 06.12.2011 r. karta Visa Wola Park i Karta Visa MultiZET nie są dostępne w ofercie MultiBanku, 
2) – od 30.09.2011 r. karta Visa Murator nie jest dostępna w ofercie MultiBanku, 
3) – od 30.01.2012 r. karta Visa n nie jest dostępna w ofercie MultiBanku, 
4) – od 03.04.2012 r. karta MasterCard Aquarius nie jest dostępna w ofercie MultiBanku. 
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Załącznik nr 2 a) - Lokaty negocjowane „MultiProcent”*  
 

(12 m-cy, 24 m-ce, 36 m-cy, 60 m-cy, 96 m-cy, 120 m-cy) 

Lokata złotowa „MultiProcent”  

(odsetki naliczane co trzy miesiące) 

 

Progi kwotowe Oprocentowanie 

nominalne 

(zmienna stopa 

procentowa) 

Stopa procentowa za 

przedterminową wypłatę środków 

pieniężnych (naliczana w razie 

wypłaty środków przed upływem 

okresu trzech m-cy od dnia 

otwarcia lokaty) 

1 000,00 zł – 9 999,99 zł 3,05% 0,50% 

10 000,00 zł – 19 999,99 zł 3,15% 0,50% 
>= 20 000,00 zł 3,25% 0,50% 

 

 
Załącznik nr 3 (Firmy) 

 

I. Rachunek bieżący + Rachunek lokacyjny (PLN) 
Rodzaj rachunku 

 

 

 

Rachunek 

bieżący 

 (zmienna 

stopa 

procentowa) 

Rachunek Lokacyjny 

(zmienna stopa procentowa) 

Oprocentowanie 

dopuszczalnego 

salda 

debetowego 

(zmienna stopa 

procentowa) 

Oprocentowanie 

niedopuszczalnego 

salda debetowego 

(zmienna stopa 

procentowa) 

MultiKonto BUSINESS CLASS 0,00% Od 0,00 zł do 4 999,99 zł 

2,60 % 
Od 5 000,00 zł do 9 999,99 zł 

2,80 % 
>=10 000,00 zł 

3,00 % 

20,00% 22,50% 

MultiKonto FIRST CLASS 0,00% Od 0,00 zł do 4 999,99 zł 

3,10 % 
Od 5 000,00 zł do 9 999,99 zł 

3,20 % 
>=10 000,00 zł 

3,40 % 

20,00% 22,50% 

MultiKonto BUSINESS MEDICUS 0,00% Od 0,00 zł do 4 999,99 zł 

2,30 % 
Od 5 000,00 zł do 9 999,99 zł 

2,40 % 
>=10 000,00 zł 

2,50 % 

20,00% 22,50% 

MultiKonto e-BUSINESS CLASS 0,00% Od 0,00 zł do 4 999,99 zł 

2,30 % 
Od 5 000,00 zł do 9 999,99 zł 

2,40 % 
>=10 000,00 zł 

2,50 % 

20,00% 22,50% 

MultiStarter BUSINESS 0,00% Od 0,00 zł do 4 999,99 zł 

2,60% 
Od 5 000,00 zł do 9 999,99 zł 

2,80% 
>=10 000,00 zł 

3,00% 

20,00% 22,50% 

MultiPakiet Transport/Handel i Usługi 0,00% Od 0,00 zł do 4 999,99 zł 

3,10 % 
Od 5 000,00 zł do 9 999,99 zł 

3,20 % 
>=10 000,00 zł 

3,40 % 

20,00% 22,50% 
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MultiPlus BC Taryfa Business Max 3,65 %  22,50% 

MultiPlus FC Taryfa Business Max 3,80 %  22,50% 

MultiPlus MEDICUS Taryfa Business Max 3,65 %  22,50% 

MultiPlus e-BC Taryfa Business Max 3,65 %  22,50% 

MultiPlus PFB Taryfa Business Max 2,40 %  22,50% 

MultiPlus MultiPakiet Transport/Handel i 
Usługi Taryfa Business Max 

3,80 %  22,50% 

MultiPlus BC Taryfa Standard 0,00%  22,50% 

MultiPlus FC Taryfa Standard 0,00%  22,50% 

MultiPlus MEDICUS Taryfa Standard 0,00%  22,50% 

MultiPlus e-BC Taryfa Standard 0,00%  22,50% 

MultiPlus PFB Taryfa Standard 0,00%  22,50% 

MultiPlus MultiPakiet Transport/ Handel i 

Usługi Taryfa Standard 

0,00%  22,50% 

RACHUNEK FUNDUSZY SPECJALNYCH 0,00%  22,50% 

MultiKonto BUSINESS TRANSFER 0,00%  22,50% 

PLAN FINANSOWANIA BIZNESU 0,00% 

MultiKredyt Biznes – rachunek bilansujący 0,00% 

 

 

II. Lokaty złotowe  
a)  

Rodzaj Lokaty 
 

Oprocentowanie nominalne  

 
(zmienna stopa procentowa) 

Stopa procentowa za 

przedterminową wypłatę 

środków pieniężnych 

Lokata rentierska - 6 miesięczna  

Odsetki naliczane miesięcznie: 

  

>=5 000,00 zł  2,30 % 0,10% 
Odsetki naliczane co trzy miesiące:   

>=5 000,00 zł 2,30 % 0,10% 
Lokata rentierska -12 miesięczna  

Odsetki naliczane miesięcznie: 

  

>=5 000,00 zł 2,35 % 0,10% 
Odsetki naliczane co trzy miesiące:   

>=5 000,00 zł 2,35% 0,10% 
 

b) 

Rodzaj Lokaty  
 

Oprocentowanie nominalne  

 
 

Stopa procentowa za 

przedterminową wypłatę 

środków pieniężnych 

Lokata terminowa    

7 dniowa (stała stopa proc.)   

>= 5 000,00 zł 3,00 % 0,10% 

14 dniowa (stała stopa proc.)   

>= 5 000,00 zł 3,40 % 0,10% 

21 dniowa (stała stopa proc.)   

>= 5 000,00 zł 3,60 % 0,10% 

1 miesiąc (stała stopa proc.)   

>= 5 000,00 zł 4,30 % 0,10% 

2 miesiące (stała stopa proc.)   

>= 5 000,00 zł 4,50 % 0,10% 

3 miesiące (stała stopa proc.)   

>= 5 000,00 zł 4,90 % 0,10% 

4 miesiące (stała stopa proc.)   

>= 5 000,00 zł 4,90 % 0,10% 

5 miesięcy (stała stopa proc.)   

>= 5 000,00 zł 4,90 % 0,10% 

6 miesięcy (stała stopa proc.)   



31/36 

>= 5 000,00 zł 5,00 % 0,10% 

12 miesięcy (stała stopa proc.)   

>= 5 000,00 zł 5,15 % 0,10% 

12 miesięcy (zmienna stopa proc.)   

>= 5 000,00 zł 5,15 % 0,10% 
 

c) Lokaty terminowe Funduszy Specjalnych 

Rodzaj Lokaty  
 

Oprocentowanie nominalne  

 
 

Stopa procentowa za 

przedterminową wypłatę 

środków pieniężnych 

1 miesiąc (stała stopa proc.)   

>= 5 000,00 zł 1,85% 0,10% 

3 miesiące (stała stopa proc.)   

>= 5 000,00 zł 2,25% 0,10% 

6 miesięcy (stała stopa proc.)   

>= 5 000,00 zł 2,30% 0,10% 
 

III. Rachunki walutowe bieżące 
 

Rodzaj rachunku  

 

Oprocentowanie nominalne  

(zmienna stopa procentowa) 

Oprocentowanie 

niedopuszczalnego salda 

debetowego 

(zmienna stopa procentowa) 

Rachunki walutowe bieżące:  

USD, EUR, GBP, CHF 

 

0,00% 

 

20,00% 

 

IV. Lokaty walutowe 

Rodzaj lokaty Oprocentowanie nominalne Stopa procentowa za 

przedterminową wypłatę środków 

pieniężnych 

Lokata terminowa USD 
 (stała stopa procentowa) 

    

3 miesięczna 0,30% 0,10% 

6 miesięczna  0,40% 0,10% 

12 miesięczna  1,00% 0,10% 

Lokata terminowa USD 
 (zmienna stopa procentowa) 

  

3 miesięczna  0,30% 0,10% 

6 miesięczna  0,40% 0,10% 

12 miesięczna  1,00% 0,10% 

Lokata terminowa EUR 
(stała stopa procentowa) 

    

3 miesięczna  0,40% 0,10% 

6 miesięczna  0,60% 0,10% 

12 miesięczna  0,90% 0,10% 

Lokata terminowa EUR 
 (zmienna stopa procentowa) 

  

3 miesięczna  0,40% 0,10% 

6 miesięczna  0,60% 0,10% 

12 miesięczna  0,90% 0,10% 

Lokata terminowa GBP 
 (stała stopa procentowa) 

    

3 miesięczna 0,30% 0,10% 

6 miesięczna  0,50% 0,10% 

12 miesięczna  1,00% 0,10% 
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Lokata terminowa GBP 
 (zmienna stopa procentowa) 

  

3 miesięczna  0,30% 0,10% 

6 miesięczna  0,50% 0,10% 

12 miesięczna  1,00% 0,10% 

 
 

V. Kredyty złotowe  
 

a) 

 
Oprocentowanie nominalne dla posiadaczy rachunku 

 

Rodzaj 

kredytu 
MultiKonto 

e-

BUSINESS 

CLASS 

MultiKonto 

BUSINESS 

CLASS 

MultiKonto 

FIRST CLASS 
 

MultiKonto 

BUSINESS 

MEDICUS 

MultiPakiet 

 
 

PLAN 

FINANSOWANIA 

BIZNESU  

Odsetki za 

przekroczenie 

kwoty kredytu 

Należności 

przetermino

wane 

 

Kredyt w 

rachunku 
bieżącym 
(zmienna 

stopa 

procentowa) 

od 8,00% od 8,00% od 8,00% od 8,00% od 8,00% od 7,20% 
22,50% 

 

22,50%* 

 

*-dotyczy klientów, którzy zawarli umowę kredytowa po 19.02.2006 r. 
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b) 

Rodzaj kredytu 

 

Oprocentowanie nominalne  

 

Należności przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych do 

19.02.2006 r.) 

Należności 

przeterminowane 
(dla kredytów udzielonych od 

20.02.2006 r.) 

Kredyt obrotowy ** 
(do 36 m-cy) 

Zmienna stopa proc. od 9,20% od 28,20%
(1 

do 20,00%
(1.1

 

Pożyczka (do 60 m-cy) 

Zmienna stopa proc. 

Stała stopa proc. 

od 9,70% 

   od 13,80 %* od 26,20%
(2

 

do 20,00%
(2.1

 

do 20,00%
(2.2

 

Kredyt inwestycyjny** 
Zmienna stopa proc. od 7,40% od 28,40%

(3 
do 20,00%

(3.1
 

Kredyt VAT powiązany z 

Kredytem 

inwestycyjnym** 
Zmienna stopa proc od 7,40%  do 20,00%

(3.1
 

MultiKredyt Biznes** 
Zmienna stopa proc. od 7,40%  do 20,00%

(4
 

Kredyt VAT powiązany z 

MultiKredytem Biznes** 
Zmienna stopa proc od 7,40%  do 20,00%

(4.1 

Kredyt na zakup środków 

transportu (do 3,5 tony) 
Zmienna stopa proc. od 6,93% od 28,03%

(5 
do 21,00%

(5.1
 

Kredyt na zakup środków 

transportu (powyżej 3,5 tony)** 
Zmienna stopa proc. od 7,10% od 28,10%

(6 
do 20,00%

(6.1
 

MultiKredyt 

Europejski** 
- część pomostowa 
Zmienna stopa proc. 

- część inwestycyjna 
Zmienna stopa proc. 

od 6,80% 

 

od 6,80 % 

 

od 28,05%
(7 

 

od 27,55%
(8 

do 20,00%
(7.1

 

 

do 20,00%
(8.1

 

Kredyt VAT powiązany z 

MultiKredytem 

Europejskim** 
- część pomostowa 

Zmienna stopa proc 
- część inwestycyjna 

Zmienna stopa proc 

od 6,80%  

 

od 6,80 %  

do 20,00%
(8.1 

 

do 20,00%
(8.1

 
* - dla umów zawartych przed 07.06.2006 r. 

** - Ubezpieczeniem spłaty kredytu (pomostowe) na czas przejściowy objęty jest kredyt pod warunkiem, że minimum 50 % wartości 

kredytu jest zabezpieczone hipoteką. W okresie przejściowym z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu( pomostowe) oprocentowanie 

kredytu ulega podwyższeniu o 1,50 punkta procentowego. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia spłaty kredytu (pomostowe) następuje 

obniżenie oprocentowania kredytu o 1,50 punkta procentowego od daty spłaty najbliższej raty  
 (1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 19,00%,  
(1.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,55%,,  
 (2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 16,50%,  
(2.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,25%, 
(2.2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,25%, 
(3Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 21,00%,  
(3.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,35% 
(4Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,74%,  
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(4.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,35% 
 (5Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 21,10%,  
(5.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,56%, 
 (6Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 21,00%, 
(6.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,56%, 
(7 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 21,25% 
(7.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 8,30%, 
(8 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 20,75% 
(8.1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w indywidualnie 

zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,35%. 

 

VI. Kredyty waloryzowane 
a) 

Rodzaj kredytu  Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

 

CHF od 4,31% od 9,81%
(1 

USD od 4,62% od 12,62%
(2

 

Kredyt na zakup środków 

transportu waloryzowany 

kursem walut (do 3,5 tony) 
Zmienna stopa proc. 

EUR od 4,35% od 11,85%
(3

 

(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 5,50%,  
(2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 8,00%,  
 (3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego 

w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 7,50%,  

b) 

Rodzaj kredytu  Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

 

CHF od 3,80% od 7,00%
(1 

USD od 4,60% od 11,20%
(2

 

Kredyt na zakup środków 

transportu waloryzowany 

kursem walut (powyżej 3,5 tony)* 
Zmienna stopa proc. 

EUR od 3,00% od 7,10%
(3

 

* - Ubezpieczeniem spłaty kredytu (pomostowe) na czas przejściowy objęty jest kredyt pod warunkiem, że minimum 50 % wartości 

kredytu jest zabezpieczone hipoteką. W okresie przejściowym z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu( pomostowe) oprocentowanie 

kredytu ulega podwyższeniu o 1,50 punkta procentowego. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia spłaty kredytu (pomostowe) następuje 

obniżenie oprocentowania kredytu o 1,50 punkta procentowego od daty spłaty najbliższej raty 
(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 3,20%,  
(2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,60%,  
 (3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 4,10%,  

 

c) 

Rodzaj kredytu Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne 

 

Należności 

przeterminowane 

 

CHF od 3,70% od 6,90%
(1 

USD od 4,60%  od 11,20%
(2

 

Kredyt inwestycyjny 

waloryzowany kursem walut* 
Zmienna stopa proc. EUR od 3,00% od 7,10%

(3
 

* - Ubezpieczeniem spłaty kredytu (pomostowe) na czas przejściowy objęty jest kredyt pod warunkiem, że minimum 50 % wartości 

kredytu jest zabezpieczone hipoteką. W okresie przejściowym z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu( pomostowe) oprocentowanie 

kredytu ulega podwyższeniu o 1,50 punkta procentowego. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia spłaty kredytu (pomostowe) następuje 

obniżenie oprocentowania kredytu o 1,50 punkta procentowego od daty spłaty najbliższej raty 
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 (1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego 

w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 3,20%,  
(2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,60%,  
 (3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego 

w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 4,10%,  

 

d) 

Rodzaj kredytu  Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

 

CHF od 3,70% od 6,90%
(1 

USD od 4,60%  od 11,20%
(2

 

Kredyt VAT powiązany z 

Kredytem inwestycyjnym 

waloryzowanym kursem walut* 
Zmienna stopa proc. 

EUR od 3,00% od 7,10%
(3

 

* - Ubezpieczeniem spłaty kredytu (pomostowe) na czas przejściowy objęty jest kredyt pod warunkiem, że minimum 50 % wartości 

kredytu jest zabezpieczone hipoteką. W okresie przejściowym z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu( pomostowe) oprocentowanie 

kredytu ulega podwyższeniu o 1,50 punkta procentowego. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia spłaty kredytu (pomostowe) następuje 

obniżenie oprocentowania kredytu o 1,50 punkta procentowego od daty spłaty najbliższej raty  

(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 3,20%,  
(2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,60%,  
 (3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego 

w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 4,10%,  

 

e) 

Rodzaj kredytu  Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

 

CHF od 3,60% od 6,70%
(1 

USD od 4,40%  od 10,80%
(2

 

MultiKredyt Biznes 

waloryzowany kursem walut* 
Zmienna stopa proc. EUR od 3,00% od 7,10%

(3
 

* - Ubezpieczeniem spłaty kredytu (pomostowe) na czas przejściowy objęty jest kredyt pod warunkiem, że minimum 50 % wartości 

kredytu jest zabezpieczone hipoteką. W okresie przejściowym z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu( pomostowe) oprocentowanie 

kredytu ulega podwyższeniu o 1,50 punkta procentowego. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia spłaty kredytu (pomostowe) następuje 

obniżenie oprocentowania kredytu o 1,50 punkta procentowego od daty spłaty najbliższej raty  

(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 3,10%,  
(2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,40%,  
 (3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego 

w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 4,10%. 

 

f) 

Rodzaj kredytu  Rodzaj waluty Oprocentowanie nominalne  

 

Należności 

przeterminowane 

 

CHF od 3,60% od 6,80%
(1 

USD od 4,40%  od 11,00%
(2

 

Kredyt VAT powiązany z 

MultiKredytem Biznes 

waloryzowanym kursem walut* 
Zmienna stopa proc. 

EUR od 3,00% od 7,10%
(3

 

* - Ubezpieczeniem spłaty kredytu (pomostowe) na czas przejściowy objęty jest kredyt pod warunkiem, że minimum 50 % wartości 

kredytu jest zabezpieczone hipoteką. W okresie przejściowym z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu( pomostowe) oprocentowanie 

kredytu ulega podwyższeniu o 1,50 punkta procentowego. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia spłaty kredytu (pomostowe) następuje 

obniżenie oprocentowania kredytu o 1,50 punkta procentowego od daty spłaty najbliższej raty  

(1 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 3,20%,  
(2 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego w 

indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 6,60%,  
 (3 Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego określonego 

w indywidualnie zawartej umowie kredytowej i marży banku 4,10%,  
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VII. Karty kredytowe 
 

Rodzaj Karty Oprocentowanie kredytu w 

rachunku karty 

Oprocentowanie kredytu 

ratalnego w rachunku 

karty 

Należności 

przeterminowane 

Visa Business Credit 
(zmienna stopa procentowa) 

18,00% 14,00% 18,00% 

MasterCard Professional 
(zmienna stopa procentowa) 

15,90% 14,00% 15,90% 

 


