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INFORMACJA O RYZYKU WZROSTU STÓP PROCENTOWYCH 

W przypadku długoterminowego kredytu hipotecznego poziom stóp procentowych w trakcie trwania umowy kredytu 
może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych rata Państwa kredytu 
zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na Państwa możliwości finansowe.  
 
Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny Bank zachęca do tego, aby zapoznać się z historycznymi danymi 
dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania 
się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w 
wyborze oferty kredytowej. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie 
kształtować się według podobnych trendów.  
Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosi aktualnie 5,79%, 
podczas gdy, 15 lat wcześniej, wynosił około 20%. Z kolei we wrześniu 2021 roku stawka WIBOR 3M osiągnęła 
historycznie niski poziom 0,21%. 
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Bardzo długi okres spłaty zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny, wymaga od Państwa  zachowania odpowiedniego 
bufora dochodowego na wypadek pogorszenia ich sytuacji dochodowej lub realizacji większych wydatków. Dotyczy to  
w szczególności tych z Państwa, których dochody  nie przekraczają  przeciętnego  poziomu wynagrodzeń  w  gospodarce  
lub  danym  regionie  zamieszkania, dla  których  wstępna analiza wniosków kredytowych wskazuje na przekroczenie 
przez wskaźnik DStI 40% lub w przypadku przekroczenia przez wskaźnik DStI 50% dla pozostałych klientów. 
 
W przypadku, kiedy stosunek całkowitych rocznych kosztów związanych z obsługą zobowiązań kredytowych i zobowiązań 
finansowych innych niż zobowiązania kredytowe (z których klient detaliczny nie może się wycofać, tj. wynikających m.in. 
z przepisów prawa lub mających charakter trwały i nieodwołalny) do całkowitego rocznego dochodu Kredytobiorcy 
przekracza 40% oraz Kredytobiorca ubiega się o kredyt zabezpieczony hipotecznie na okres dłuższy niż 25 lat, to długi 
okres spłaty kredytu oraz podwyższone przez ten czas wydatki zwiększają ryzyko wystąpienia sytuacji nadwyżki 
wydatków nad dochodami. Rodzi to po stronie Kredytobiorcy konieczność dokładnego planowania wydatków oraz w 
miarę możliwości gromadzenia środków, które będą stanowiły margines bezpieczeństwa w przypadku pogorszenia się 
sytuacji dochodowej Kredytobiorcy lub konieczności ponoszenia wyższych niż planowane wydatków. 
 

Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z: 
• komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej: 
Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf 

• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:  
Sektor bankowy - Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl) 

 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf
https://www.knf.gov.pl/?articleId=73573&p_id=18

