
ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPàATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAĩONYCH W CHF  (2.02.2015-6.02.2015) 

Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyáącznie okresu 02.02.2015-06.02.2015. Nie obejmują one deklarowanych zamiarów banków. Niektóre banki 
poinformowaáy o zamiarze uwzglĊdniania ujemnej stawki LIBOR oraz ujemnego oprocentowania, który zostanie urzeczywistniony po wprowadzeniu odpowiednich 
rozwiązaĔ technicznych.  

Zestawienie ilustruje aktualną politykĊ banków i nie uwzglĊdnia pojedynczych odstĊpstw od tej polityki na rzecz indywidualnych klientów. 

W zestawieniu nie uwzglĊdniono banków, które w portfelu posiadają niewielką liczbĊ kredytów hipotecznych CHF, tj. Banku Spóádzielczego w Gliwicach, DZ Banku, SGB-
Banku, Spóádzielczego Banku Rozwoju i WarmiĔskiego Banku Rozwoju. 

 UĞredniony 
kurs 
sprzedaĪy 
CHF  
w danym 
tygodniu 
[PLN] 

 

Procentowe 
odchylenie 
uĞrednionego 
kursu 
sprzedaĪy 
CHF  
z danego 
tygodnia  
od Ğredniej 
dla 
wszystkich 
porównywa-
nych banków 

Stosowanie 
ujemnej wartoĞci 
stawki LIBOR 
przy 
oprocentowaniu 
kredytów 

UwzglĊdnienie 
ujemnego 
oprocentowania 

MoĪliwoĞü 
zawieszenia 
spáaty kredytu 

MoĪliwoĞü 
wydáuĪenia 
okresu 
kredytowania 

MoĪliwoĞü 
przewalutowania 
kredytu na PLN 
po kursie niĪszym 
niĪ kurs 
sprzedaĪy,  
po którym 
rozliczane są 
okresowe 
naleĪnoĞci 
związane  
z obsáugą 
kredytów 

Inne uáatwienia  
w spáacie kredytów 

Czy bank 
poinformowaá 
kredytobior-
ców  
o podjĊtych 
dziaáaniach 
skutkujących 
uáatwieniem 
spáaty 
kredytów 

Alior Bank 
4,1172 2,00% TAK TAK TAK TAK TAK 

 
TAK  
(wczeĞniejsza 
aktualizacja stawki 
LIBOR) 

TAK 

Bank BPH 

4,0199 -0,41% TAK NIE TAK TAK NIE 

TAK  
(m.in. obniĪenie 
wysokoĞci spreadu  
zaniechanie 
pobierania wybranych 
opáat) 

TAK 

Bank 
Gospodarki 
ĩywnoĞciowej 

4,0036 -0,81% TAK TAK TAK TAK TAK 

TAK  
(brak opáaty  
za przewalutowanie 
oraz aneks dot. 
zawieszenia  
i wydáuĪenia spáaty) 

NIE 



Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

4,0718 0,88% TAK NIE TAK TAK NIE 
TAK  
(brak prowizji za 
przewalutowanie) 

TAK 

Bank 
Handlowy  
w Warszawie 
(Citi) 

3,9800 -1,40% TAK TAK -1 TAK NIE 

TAK  
(bank nie wskazaá 
konkretnych 
przykáadów; stosuje 
podejĞcie 
indywidualne) 

NIE 

Bank 
Millennium 

4,0202 -0,40% TAK NIE TAK TAK TAK 

TAK  
(m.in. obniĪenie 
wysokoĞci spreadu; 
zawieszenie 
pobierania wybranych 
opáat) 

TAK 

Bank Ochrony 
ĝrodowiska 

4,1057 
 1,72% TAK TAK TAK TAK TAK 

TAK  
(brak prowizji za 
przewalutowanie) 

TAK 

Bank Pekao 
4,0914 
 1,36% TAK NIE TAK TAK TAK 

TAK  
(brak opáaty za 
przewalutowanie) 

NIE 

Bank Zachodni 
WBK 

3,9922 -1,10% TAK TAK2 TAK TAK TAK 

TAK  
(obniĪenie wysokoĞci 
spreadu, brak opáaty 
za przewalutowanie) 

TAK 

BNP Paribas 
Bank Polska 

4,0006 -0,89% NIE NIE TAK TAK TAK 

TAK  
(moĪliwoĞü bezpáatnej 
zmiany stawki 
LIBOR3M na 
LIBOR6M lub 
LIBOR6M  
na LIBOR3M; 
bezpáatnego 
dokonania 
wczeĞniejszej spáaty 
oraz nadpáaty wg 
Ğredniego kursu NBP, 
brak opáat  
za zawieszenie  
i wydáuĪenie spáaty 
oraz za 
przewalutowanie )        

TAK 
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1�Bank Handlowy w Warszawie wniósá o zastrzeĪenie czĊĞci danych. Wniosek jest weryfikowany. 
2 Aktualnie Bank Zachodni WBK nie uwzglĊdnia ujemnego oprocentowania, kalkulując wysokoĞü bieĪących rat, ale odsetki ujemne są naliczane i obniĪą one przyszáe 
naleĪnoĞci.   



Credit Agricole 
Bank Polska 

3,9791 -1,42% TAK3 NIE TAK TAK TAK 

TAK  
(zamiana rat 
malejących na równe; 
obniĪenie wysokoĞci 
spreadu, rezygnacja z 
wybranych opáat) 

TAK 

Deutsche Bank 
Polska 

4,0217 -0,36% TAK TAK TAK TAK TAK 

TAK  
(zamiana rat 
malejących na równe; 
obniĪenie wysokoĞci 
spreadu, zniesienie 
spreadu przy 
przewalutowaniu, 
rezygnacja z 
wybranych opáat) 

TAK 

DNB Bank 
Polska 

4,0640 0,68% TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK 

Euro Bank 
4,0474 0,27% TAK TAK TAK TAK TAK 

TAK  
(brak opáaty za 
przewalutowanie) 

TAK 

Getin Noble 
Bank 

4,0569 0,51% TAK NIE TAK TAK NIE 

TAK  
(obniĪenie wysokoĞci 
spreadu, moĪliwoĞü 
zamiany 
zabezpieczenia) 

TAK 

ING Bank 
ĝląski 

3,9569 -1,97% TAK NIE TAK TAK TAK 
TAK  
(brak opáaty  
za przewalutowanie) 

TAK 

mBank 

4,0211 -0,38% TAK NIE TAK TAK TAK 

TAK  
(zmiana rat 
malejących na równe, 
priorytetyzacja w 
rozpoznawaniu 
wniosków 
dotyczących kredytów 
w CHF, rezygnacja z 
opáat i prowizji dla 
dziaáaĔ pomocowych 
przy kredytach CHF) 

TAK 

Pekao Bank 
Hipoteczny 

4,0905 1,34% TAK NIE TAK TAK TAK 

TAK  
(rozáoĪenie páatnoĞci 
na raty, zmiana 
wysokoĞci 
oprocentowania, 

NIE 
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3  Credit Agricole Bank Polska uwzglĊdnia zmianĊ stawki  stopy bazowej LIBOR 3M  (obniĪenie/podwyĪszenie), jeĪeli wartoĞü bezwzglĊdna róĪnicy pomiĊdzy aktualnie 
obowiązującą stawką stopy bazowej  a  Ğrednią arytmetyczną stawek LIBOR 3M w sprawdzanym  okresie,  bĊdzie równa lub  przekroczy 0,1%. 



zmiana sposobu 
rozliczania 
poszczególnych spáat 
raty) 

PKO Bank 
Polski 

3,9735 -1,56% TAK/NIE4 NIE TAK TAK TAK 

TAK  
(korzystniejszy kurs 
sprzedaĪy CHF, 
rezygnacja z 
niektórych 
dodatkowych opáat 
oraz z dodatkowego 
zabezpieczenia) 

TAK 

Raiffeisen 
Bank Polska 

4,0757 0,97% TAK/NIE5 NIE TAK TAK TAK 
TAK  
(obniĪenie wysokoĞci 
spreadu) 

TAK 

Santander 
Consumer 
Bank 

4,0519 0,38% TAK NIE TAK TAK TAK 
TAK  
(brak opáaty za 
przewalutowanie) 

NIE 

Svenska 
Handelsbanken 

4,0595 0,57% TAK NIE TAK NIE TAK 
TAK  
(brak opáaty  
za przewalutowanie) 

NIE 

 

Uwagi metodologiczne do obliczeĔ: 

1. ĝredni kurs sprzedaĪy CHF danego banku w danym tygodniu (druga kolumna tabeli) obliczany jest nastĊpująco. Dla kaĪdego roboczego dnia tygodnia oblicza siĊ Ğrednią 
arytmetyczną kursu sprzedaĪy CHF ze wszystkich tabel kursowych z danego dnia. JeĞli dany bank stosuje odmienne tabele kursowe dla róĪnych grup klientów  
(z wyáączeniem pracowników; odrĊbne tabele kursowe dla pracowników danego banku nie są uwzglĊdniane w obliczeniach), najpierw oblicza siĊ Ğrednią arytmetyczną 
dla danego dnia dla kaĪdej grupy klientów, a nastĊpnie liczy Ğrednią z tych wartoĞci. W ten sposób otrzymuje siĊ Ğredni kurs sprzedaĪy CHF w danym dniu (Ğredni kurs 
dzienny).  
 
NastĊpnie oblicza siĊ Ğrednią arytmetyczną z kursów sprzedaĪy CHF ze wszystkich dni roboczych w danym tygodniu. W ten sposób otrzymuje siĊ Ğredni kurs sprzedaĪy 
CHF danego banku w danym tygodniu (Ğredni kurs tygodniowy).  
 

2. W celu obliczenia odchylenia Ğredniego kursu sprzedaĪy CHF danego banku z danego tygodnia od Ğredniej dla wszystkich porównywanych banków (trzecia kolumna 
tabeli) najpierw oblicza siĊ Ğrednią arytmetyczną ze Ğrednich kursów tygodniowych wszystkich banków uwzglĊdnionych w zestawieniu. Dla tygodnia 2.02-6.02.2015 
wyniosáa ona 4,0364 zá. NastĊpnie oblicza siĊ stosunek Ğredniego kursu tygodniowego danego banku do powyĪszej Ğredniej, po czym od otrzymanej wielkoĞci odejmuje 
siĊ liczbĊ 1 i uzyskaną wielkoĞü odchylenia wyraĪa w procentach. 
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4  PKO Bank Polski nie uwzglĊdnia ujemnej stawki LIBOR w odniesieniu do przejĊtych przez PKO BP kredytów udzielonych przez dawny Nordea Bank i dawny LG Petro 
Bank. 
5 Raiffeisen Bank Polska w przypadku czĊĞci kredytów nie uwzglĊdnia ujemnej stawki LIBOR. 


