Obowiązuje od 18 grudnia 2011 r.

INFORMACJA O RYZYKU STOPY PROCENTOWEJ ORAZ O RYZYKU WALUTOWYM DLA
POŻYCZKOBIORCÓW ZACIĄGAJĄCYCH POŻYCZKĘ INTELIGO
Poniższa informacja nie może być jedyną podstawą do podjęcia decyzji o wyborze oferty kredytowej.
Przedstawione dane mają charakter informacyjny, uwzględniający rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego.
Na czym polega i czym skutkuje ryzyko stopy procentowej?
Pożyczkobiorca, który chce skorzystać z oferty jednego z najpopularniejszych produktów
kredytowych skierowanych dla klientów indywidualnych, tj. pożyczki gotówkowej powinien
pamiętać o ponoszonym ryzyku stopy procentowej.
Miesięczna rata Pożyczki Inteligo składa się z dwóch części - z części kapitałowej i z części odsetkowej.
W przypadku pożyczek gotówkowych oprocentowanych tak jak Pożyczka Inteligo według zmiennej stopy
procentowej odsetkowa część raty może się zmieniać w zależności od aktualnej wysokości stóp procentowych
Narodowego Banku Polskiego ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), stopy rezerwy obowiązkowej
banków ustalanej przez RPP oraz zmian na rynku pieniężnym.
Zmiany stopy procentowej mogą spowodować, że początkowo tańsza Pożyczka Inteligo może stać się droższa
w obsłudze ze względu na w/w zmiany. Z drugiej strony, możliwa jest też sytuacja, że będzie ona tańsza
od pierwotnych ustaleń, ale tego niestety nie sposób z góry przewidzieć.
Z tego względu, na zaciągnięcie Pożyczki Inteligo powinni decydować się Klienci świadomi ryzyka, jakie jest z
nim związane. Zaciągając Pożyczkę Inteligo, warto przekalkulować – dla własnego bezpieczeństwa – czy
dochody pozwolą na jej obsłużenie, także wtedy, gdy wzrosłaby wysokość raty.
Czym jest ryzyko stopy procentowej?
Stopa procentowa to cena pieniądza na rynku.
Prognozy odnośnie przyszłych wartości stopy procentowej są dokonywane na podstawie ich przeszłych wartości,
które niekoniecznie będą odzwierciedlać trend długookresowy. Z drugiej jednak strony, Pożyczkobiorca powinien
prześledzić, jak kształtowały się dane historyczne dotyczące stopy procentowej. Przeszłe trendy mogą pomóc w
podjęciu decyzji dotyczącej wyboru oferty kredytowej, nie stanowią jednak żadnej gwarancji na przyszłość
w kwestii kształtowania się sytuacji na rynku.
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wysokość st. lombardowej

Stopa lombardowa NBP w okresie 5 lat

Obowiązuje od 18 grudnia 2011 r.

Bank informuje Klientów o kosztach i ryzykach związanych z ofertą Pożyczki Inteligo. Pamiętajmy jednak,
że Bank nie podejmie za Pożyczkobiorcę decyzji ani nie ponosi za nią odpowiedzialności.
To Pożyczkobiorca pozostanie związany zawartą umową Pożyczki Inteligo, zgodnie z którą przez kilkadziesiąt
miesięcy będzie spłacał kapitał i odsetki.
Symulacja modelowa obrazuje wpływ zmian oprocentowania Pożyczki Inteligo na wysokość
miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych.
Założone zostały dwa warianty wzrostu oprocentowania o 2 i o 4 punkty procentowe dla Pożyczki Inteligo
(co może być spowodowane np. podwyższeniem stopy procentowej kredytu lombardowego NBP o 0,5 i 1pp.,
w wyniku czego zmieniony zostanie, zgodnie z tzw. Ustawą antylichwiarską maksymalny pułap odsetek, które
będą mogły być pobierane przez banki).
Założenia:
• równe raty kapitałowo-odsetkowe,
• okres spłaty 60 miesięcy,
• wysokość Pożyczki Inteligo 10.000 zł,
Warunki cenowe Pożyczki
Warunki w chwili
Inteligo
udzielenia Pożyczki Inteligo
Nominalne oprocentowanie
Pożyczki Inteligo
19,99%
w skali roku
Przybliżona rata
miesięczna w zł
264,88 zł
dla powyższego przykładu
Procentowy wzrost
wysokości raty
_
w stosunku do warunków
pierwotnych

Wzrost oprocentowania
o 2 punkty procentowe

Wzrost oprocentowania
o 4 punkty procentowe

21,99%

23,99%

276,13 zł

287,62 zł

4,25%

8,59%

Ryzyko walutowe (kursowe)
Ryzyko walutowe (kursowe) występuje w przypadku pożyczek gotówkowych udzielonych w walucie innej niż
waluta, w której Pożyczkobiorca osiąga dochód.
W przypadku, gdy Pożyczkobiorca zaciąga pożyczkę/kredyt gotówkowy w złotych, natomiast dochody osiąga
w innej walucie, na wzrost kosztów obsługi kredytu istotne znaczenie ma umocnienie złotego względem innych
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walut. Zmiana kursu walutowego ma znaczenie również w sytuacji, gdy Pożyczkobiorca zamierza dokonać
wcześniejszej spłaty pożyczki/kredytu gotówkowego.
Z kolei osłabienie złotego wpłynie na obniżenie kosztów obsługi.
Może wystąpić sytuacja, gdy wysokość raty wyrażona w walucie dochodu Pożyczkobiorca w dniu spłaty kredytu
będzie wyższa niż w momencie udzielenia kredytu.
Słowniczek
WIBOR – średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić
pożyczki w złotych na ustalony okres.
Oprocentowanie zmienne – stopa, według której oprocentowany jest kredyt, ustalana jako suma
odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej (typu np. WIBOR, LIBOR) i marży banku.
Raty równe / wg formuły annuitetowej – raty obejmujące spłatę kapitału i odsetek, przy czym w miarę
spłaty pożyczki udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowej maleje, przez co rata w całym okresie
kredytowania jest stała dla Pożyczkobiorcy.”

