Informacja Banku dotycząca Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla Nest Kredytu Odnawialnego
(Oferta Nest Kredyt Odnawialny)

Prowizje i opłaty

Typ pobierania

Wysokość opłaty

Prowizja za udzielenie Kredytu

jednorazowo

od 0 % do 7,99%

Prowizja za odnowienie/podwyższenie Kredytu

jednorazowo

2,99%
(nie mniej niż 75 PLN)

Opłata za zmianę warunków Umowy Kredytu na wniosek
Klienta (innej niż podwyższenie limitu Kredytu)
Opłata za zaświadczenie / opinię Banku

każdorazowo

każdorazowo

100 PLN

50 PLN

Oprocentowanie
Oprocentowanie w skali roku- zmienne*
Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego

kapitalizacja miesięczna
kapitalizacja miesięczna

suma obowiązującej w Banku zmiennej stopy bazowej
ustalanej w oparciu o WIBOR 1M i stałej marży Banku
dwukrotność wartości będącej sumą stopy referencyjnej
NBP oraz 5,5 %

* W przypadku podwyższenia Stopy Bazowej oprocentowanie może zostać podwyższone do wartości nie wyższej niż wysokość odsetek maksymalnych ustalanych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, tj.
dwukrotności wartości będącej sumą stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktów proc., chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w danym czasie będą przewidywały inną
wysokość odsetek maksymalnych.
Wysokość opłat i prowizji może ulegać zmianie na zasadach określonych w umowie kredytu. Podwyższenie opłat i prowizji jest warunkowane spełnieniem określonych przesłanek wskazanych w umowie. Bank ma
prawo do trwałego albo czasowego obniżenia lub zniesienia określonych opłat i prowizji. Bank i Klient w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy Kredytu mogą, indywidualnie uzgodnić zmiany wysokości
opłat lub prowizji lub wprowadzić nowe opłaty lub prowizje lub znieść istniejące opłaty lub prowizje.
Informacja dotyczy aktualnych produktów będących w ofercie Banku na dzień: 20.07.2018 r. i publikowana na podstawie wyciągu z obowiązujących w tym zakresie regulacji wewnętrznych Banku.
W przypadku produktów wycofanych ze sprzedaży zastosowanie mają dla nich odpowiednie Umowy Kredytu i/lub Tabele Oprocentowania Opłat i Prowizji.

Stopa bazowa Banku oparta o WIBOR 1M wynosi na dzień 20.07.2018 r.: 1,64 %

Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 000030330, REGON 010928125, NIP 526-10-21-021, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 319. 357.000 PLN
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