
Linia kredytowa w Koncie XELION Stopa podstawowa Banku - marża

Overdraft 4 x wysokość stopy Kredytu Lombardowego NBP 

ODDZIAŁ XELION

WYKAZ OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

W ODDZIALE XELION

1. Podstawa oprocentowania pożyczek / kredytów

Nazwa produktu Podstawa oprocentowania *)

Wykaz oprocentowania  wchodzi w życie z dniem 01 października 2016 roku, z wyjątkiem tych produktów dla których odmienną datę  umieszczono w 

tabeli stawek oprocentowania dotyczącej danego produktu. 

Bank Pekao S.A.

2)  Stawka obowiązuje w stosunku do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Karty kredytowe Stopa podstawowa Banku + / - marża

*)  Wartości zmiennych stóp oraz wysokość oprocentowania okreslone są w „Komunikacie w sprawie wysokości zmiennych stóp procentowych stanowiących 

      podstawę oprocentowania kredytów i pożyczek dla osób fizycznych w Banku Pekao SA”

2. Wysokość oprocentowania zadłużenia ptrzeterminowanego

Rodzaj zadłużenia Zasady ustalania oprocentowania

przeterminowane złotowe 1)

a)   2 x (stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p.) 2)

b)   4 x wysokość stopy Kredytu Lombardowego NBP 3)

c)    1,5 x odsetki ustawowe 4)

przeterminowane walutowe

a)   2 x (stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p.) 2)

b)   4 x wysokość stopy Kredytu Lombardowego NBP 3)

c)    2 x odsetki ustawowe 4)

1)  Nie dotyczy dłużników wierzytelności handlowych i dłużników wekslowych oraz w przypadkach kiedy umowa o dany produkt stanowi inaczej.

3)  Stawka obowiązuje w stosunku do umów zawartych od dnia 20 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Jeżeli tak określona stawka przekroczyłaby wysokość 

odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w wysokości wskazanej w lit. a), należą się odsetki 

maksymalne za opóźnienie. 

4) Stawka obowiązuje w stosunku do umów zawartych przed dniem 20 lutego 2006 roku (o ile umowa nie stanowi inaczej).   Jeżeli tak określona stawka przekroczyłaby  

wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w wysokości wskazanej w lit. a), należą się odsetki 

maksymalne za opóźnienie. Odsetki ustawowe - odsetki ustawowe w wysokości określonej przepisami art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego.

 


