Informacja o ryzyku stopy procentowej oraz o ryzyku
walutowym
Na stronach serwisu internetowego oraz na ogólnodostępnej stronie inteligo.pl prezentowana jest klientowi informacja o ryzyku
stopy procentowej, o następującej treści:
„INFORMACJA O RYZYKU STOPY PROCENTOWEJ ORAZ RYZYKU WALUTOWYM
dla wnioskujących o wydanie Karty kredytowej Inteligo oprocentowanej wg zmiennej stopy procentowej. Poniższa informacja
nie może być jedyną podstawą do podjęcia decyzji o wyborze oferty karty kredytowej. Przedstawione dane mają charakter
informacyjny, uwzględniający rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego.

Na czym polega i czym skutkuje ryzyko stopy procentowej?
Wnioskodawca, który chce skorzystać z oferty karty kredytowej powinien pamiętać o ponoszonym
ryzyku stopy procentowej.
W przypadku karty kredytowej, odsetki naliczane są od wykorzystanej
składają się następujące elementy:

kwoty limitu kredytowego, na którą

Niespłacona kwota limitu kredytowego = kwota dokonanych + opłaty + prowizje – spłata zadłużenia
operacji
(co najmniej min.
kwota do zapłaty)
Na wysokość kwoty zadłużenia wpływa stopa procentowa, która może się zmieniać w zależności od aktualnej
wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, stopy
rezerwy obowiązkowej banków ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz zmian na rynku pieniężnym.

Zmiany stopy procentowej mogą spowodować, że początkowo tani produkt jakim jest karta kredytowa może stać
się droższy w obsłudze ze względu na w/w zmiany. Z drugiej strony, możliwa jest też sytuacja odwrotna, że
będzie on tańszy od pierwotnych ustaleń, ale tego niestety nie sposób z góry przewidzieć.

Z tego względu, na kartę kredytową, której limit kredytowy oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej
powinni decydować się Klienci świadomi ryzyka, jakie jest z nim związane. Wnioskując o kartę kredytową, warto
przekalkulować – dla własnego bezpieczeństwa – czy dochody pozwolą na korzystanie z karty, także wtedy gdy
wzrosną koszty wynikające z faktu zawarcia umowy o Kartę kredytową Inteligo.

Czym jest ryzyko stopy procentowej?

Symulacja modelowa obrazuje wpływ zmian oprocentowania kredytu udzielonego przy użyciu Karty kredytowej
Inteligo na wysokość całkowitego kosztu kredytu przy przyjętych założeniach.

Założenia:


Udzielony limit kredytowy wynosi 5000 zł.



Limit kredytowy wykorzystywany jest jednorazowo poprzez dokonanie jednej operacji bezgotówkowej,
w miesiącu, w którym klient otrzymał kartę.



Spłata zadłużenia następuje w okresie rocznym, w 12 równych ratach.
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Nominalna stopa procentowa jest podwyższona o 4, 6 i 10 punktów procentowych odpowiednio do
14%, 16% i 20%



Zmiana jednego z powyższych założeń wpływa na koszty oraz wysokość rocznej spłaty oprocentowania.

Wzrost
oprocentowania o 4
punkty procentowe

Zmiana
oprocentowania w
okresie 12 ostatnich
miesięcy (pomiędzy 1
maja 2015r. a 1 maja
2016r.) wzrost
oprocentowania
o 6 pp.

Wzrost
oprocentowania
o 10 punktów
procentowych

Warunki cenowe
Karty kredytowej
Inteligo

Warunki w chwili
przyznania limitu
kredytowego

Nominalne
oprocentowanie Karty
kredytowej
Inteligo
w skali roku

10,00%

14,00%

16,00%

20,00%

Całkowity
koszt
kredytu
dla
Karty
kredytowej Inteligo

275,26 zł

387,66 zł

444,35 zł

558,70 zł

-

40,83%

61,43%

102,97%

Procentowy
wzrost
wysokości całkowitego
kosztu
kredytu
w
stosunku do warunków
pierwotnych

Ryzyko walutowe (kursowe)

Ryzyko walutowe (kursowe) w przypadku wnioskującego o wydanie Karty kredytowej Inteligo, której limit
kredytowy udzielony jest w walucie innej niż waluta, w której Wnioskodawca osiąga dochód.
W przypadku, gdy Wnioskodawcy został przyznany limit kredytowy w złotych, natomiast dochody osiąga w innej
walucie, na wzrost kosztów obsługi limitu kredytowego istotne znaczenie ma umocnienie złotego względem
innych walut. Zmiana kursu walutowego ma znaczenie również w sytuacji, gdy Wnioskodawca zamierza dokonać
wcześniejszej spłaty kwoty limitu kredytowego.
Z kolei osłabienie złotego wpłynie na obniżenie kosztów obsługi.
Może wystąpić sytuacja, gdy wysokość minimalnej kwoty spłaty wyrażona w walucie dochodu Wnioskodawcy
w dniu spłaty będzie wyższa niż w momencie udzielenia limitu kredytowego.
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