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Informacja o możliwości złożenia wniosku o zmianę rodzaju oprocentowania kredytu 
mieszkaniowego, kredytu konsolidacyjnego hipotecznego oraz pożyczki hipotecznej  

 

Bank Pocztowy S.A. pragnie poinformować, że udostępnił Klientom możliwość uzyskania kredytów i pożyczek 
hipotecznych oprocentowanych według stopy procentowej okresowo stałej, oraz zmianę formuły 
oprocentowania już udzielonego kredytu lub pożyczki ze zmiennego na okresowo stałe.  

Oprocentowanie stałe obowiązuje przez okres 5 lat. Zmiana oprocentowania na okresowo stałe dostępna jest 
dla kredytów i pożyczek, w których pozostały do spłaty okres kredytowania jest nie krótszy niż 5 lat. Po upływie 
tego okresu kredyt / pożyczka będzie oprocentowana wg stopy zmiennej. Kredytobiorca może – najpóźniej na 
1 miesiąc przed upływem terminu obowiązywania okresowo stałego oprocentowania – złożyć wniosek o 
zmianę rodzaju oprocentowania na okresowo stałe obowiązujące także w kolejnym okresie.  

W przypadku podjęcia przez Bank pozytywnej decyzji, nowa wysokość oprocentowania okresowo stałego 
ustalona zostanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w dniu podjęcia przez Bank decyzji.  

Warunkiem zastosowania okresowo stałego oprocentowania jest złożenie wniosku na przygotowanym przez 
Bank  formularzu, uzyskanie pozytywnego wyniku oceny ryzyka kredytowego dokonanej przez Bank, oraz 
zawarcie aneksu do umowy kredytowej. 

Bank nie pobiera opłat za zmianę rodzaju oprocentowania ze zmiennego na okresowo stałe.  

Informacje o wysokości oprocentowania, rocznej rzeczywistej stopie procentowej dla przykładu 
reprezentatywnego oraz o ryzykach dla kredytobiorcy związanych z zastosowaniem okresowo stałego 
oprocentowania oraz zmiennego oprocentowania w kredytach i pożyczkach hipotecznych dla klientów 
indywidualnych w Banku Pocztowym S.A., dostępne są na stronie https://www.pocztowy.pl/indywidualni/ 
oraz w placówkach Banku https://www.pocztowy.pl/placowki-i-bankomaty/ (uwaga: obsługa kredytów 
hipotecznych nie jest dostępna w placówkach Poczty Polskiej S.A.). Zachęcamy także do kontaktu z infolinią 
Banku nr tel. 52 34 99 499 (Infolinia Kredytowa do obsługi połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów 
stacjonarnych krajowych i zagranicznych - opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Wnioski o zmianę 
rodzaju oprocentowania przyjmowane są w placówkach Banku Pocztowego S.A.  

 
Z poważaniem, 
 
Zespół Banku Pocztowego S.A.  

 
 
 
Dokument wygenerowany elektronicznie, zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 128 z póź. zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla. 
 

 

https://www.pocztowy.pl/indywidualni/
https://www.pocztowy.pl/placowki-i-bankomaty/

