
 

                

Warunki oprocentowania Kart kredytowych Banku BPH S.A. 

 
Tabela oprocentowania dla Kart kredytowych MasterCard Platinum Banku BPH, MasterCard 

World Signia Banku BPH/MasterCard World Elite Banku BPH, Visa Ryanair 

 

 Karty kredytowe 
MasterCard Platinum 

Banku BPH 

Karty kredytowe MasterCard 
World Signia Banku BPH/ 
MasterCard World Elite 

Banku BPH 

Karty kredytowe 
Visa Ryanair 

I.    Oprocentowanie transakcji 
1.  Transakcje 

bezgotówkowe  
9,45% - dla zadłużenia do 
5000 zł a 

7,95% - dla zadłużenia 
powyżej 5000 zł a 

8,95% - dla zadłużenia do 
5000 zł b 

7,45% - dla zadłużenia 
powyżej 5000 zł b 

9,80% c 

2. Transakcje 
gotówkowe  

9,50% a 9,50% b 9,80% c 

3.   Transakcje na 
raty  

podana zostanie w trakcie rozmowy telefonicznej oraz w pisemnym 
potwierdzeniu skorzystania z Transakcji na raty  

II.  Odsetki za 
opóźnienie 
spłaty d 

Czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, nie 
więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w 
Kodeksie cywilnym 

 

a Oprocentowanie transakcji zostało ustalone wg następującego wzoru: 
W przypadku Transakcji bezgotówkowej:  
- dla zadłużenia do 5000 zł mnożnik 3,78 x LIR (2,50 % na dzień 01.01.2016r.) 
- dla zadłużenia powyżej 5000 zł - mnożnik 3,18 x LIR (2,50 % na dzień 01.01.2016r.) 
W przypadku Transakcji gotówkowej – mnożnik 3,8 x LIR (2,50 % na dzień 01.01.2016r.) 
LIR oznacza stopę kredytu lombardowego NBP ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej. 
Odsetki pobrane przez Bank nie przekroczą wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w Kodeksie 
cywilnym. 

b Oprocentowanie transakcji zostało ustalone wg następującego wzoru: 
W przypadku Transakcji bezgotówkowej: 
- dla zadłużenia do 5000 zł mnożnik 3,58 x LIR (2,50 % na dzień 01.01.2016r.) 
- dla zadłużenia powyżej 5000 zł - mnożnik 2,98 x LIR (2,50 % na dzień 01.01.2016r.) 
W przypadku Transakcji gotówkowej – mnożnik 3,8 x LIR (2,50 % na dzień 01.01.2016r.) 

LIR oznacza stopę kredytu lombardowego NBP ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej. 
Odsetki pobrane przez Bank nie przekroczą wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w Kodeksie 
cywilnym. 

c Oprocentowanie transakcji zostało ustalone wg następującego wzoru: mnożnik 3,93 x LIR (2,50 % na dzień 
01.01.2016r.) 
LIR oznacza stopę kredytu lombardowego NBP ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej.  
Odsetki pobrane przez Bank nie przekroczą wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w Kodeksie 
cywilnym. 

d Bank pobiera odsetki za opóźnienie spłaty po upływie okresu wypowiedzenia. Wysokość odsetek za opóźnienie 
wskazana zostanie przez Bank w Umowie o Kartę kredytową Banku BPH S.A.  

 

 

 



 

 

Tabela oprocentowania dla Kart kredytowych MasterCard Banku BPH 

„Na Ratunek Dzieciom”, MasterCard GOLD Banku BPH – Program „Komfort” 

 

 Karty kredytowe MasterCard Banku 

BPH „Na Ratunek Dzieciom” 

Karty kredytowe MasterCard GOLD 

Banku BPH – Program „Komfort” 

I.    Oprocentowanie transakcji 

1.  Transakcje 

bezgotówkowe  

9,75 %a 7,00 %c 

2. Transakcje 

gotówkowe  

9,75 %a 9,50 %b 

3.  Transakcje na raty  podana zostanie w trakcie rozmowy telefonicznej oraz w pisemnym potwierdzeniu 

skorzystania z Transakcji na raty  

II.  Odsetki za 

opóźnienie spłaty d 

Czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, nie 

więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w 

Kodeksie cywilnym 

 

a 

 
Oprocentowanie transakcji zostało ustalone wg następującego wzoru: 3,9 x LIR (2,50 % na dzień  01.01.2016r.) 
LIR oznacza stopę kredytu lombardowego NBP ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej. 
Odsetki pobrane przez Bank nie przekroczą wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w Kodeksie 
cywilnym. 

b Oprocentowanie transakcji zostało ustalone wg następującego wzoru: mnożnik 3,8 x LIR (2,50 % na dzień  

01.01.2016r.) 
LIR oznacza stopę kredytu lombardowego NBP ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej. 
Odsetki pobrane przez Bank nie przekroczą wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w Kodeksie 
cywilnym. 

c Oprocentowanie transakcji zostało ustalone wg następującego wzoru: 2,8 x LIR (2,50 % na dzień  01.01.2016r.) 
LIR oznacza stopę kredytu lombardowego NBP ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej. 
Odsetki pobrane przez Bank nie przekroczą wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w Kodeksie 
cywilnym. 

d Bank pobiera odsetki za opóźnienie spłaty po upływie okresu wypowiedzenia. Wysokość odsetek za opóźnienie 
wskazana zostanie przez Bank w Umowie o Kartę kredytową Banku BPH S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela oprocentowania dla Kart kredytowych  

VISA/MasterCard FAIR Banku BPH 

 

 Malejące oprocentowanie 
Transakcji bezgotówkowych 

Rosnący zwrot                         
za płatności Kartą 

Zmniejszające się opłaty          
i prowizje za korzystanie  

z Karty 
I.    Oprocentowanie transakcji 

1.  Transakcje 
bezgotówkowe  

Poziom Oprocentowanie  Poziom Oprocentowanie  Poziom Oprocentowanie  

1 9,75 % a 1 

9,75 % a 

1 

9,75 % a 2 7,50 % b 2 2 

3 6,25 % c 3 3 

2. Transakcje 
gotówkowe  

Poziom Oprocentowanie  Poziom Oprocentowanie  Poziom Oprocentowanie  

1 

9,75 % a 

1 

9,75 % a 

1 

9,75 % a 2 2 2 

3 3 3 

3.  Transakcje na 
raty  

podana zostanie w trakcie rozmowy telefonicznej oraz w pisemnym potwierdzeniu 
skorzystania z Transakcji na raty  

II.  Odsetki za 
opóźnienie 
spłaty d 

Czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, nie więcej 
niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w Kodeksie 
cywilnym kiego 

 

a Oprocentowanie transakcji zostało ustalone wg następującego wzoru: 3,9 x LIR (2,50 % na dzień 01.01.2016r.) 
LIR oznacza stopę kredytu lombardowego NBP ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej. 
Odsetki pobrane przez Bank nie przekroczą wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w Kodeksie 
cywilnym. 

b Oprocentowanie transakcji zostało ustalone wg następującego wzoru: mnożnik 3,0 x LIR (2,50 % na dzień 

01.01.2016r.) 
LIR oznacza stopę kredytu lombardowego NBP ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej. 
Odsetki pobrane przez Bank nie przekroczą wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w Kodeksie 
cywilnym. 

c Oprocentowanie transakcji zostało ustalone wg następującego wzoru: 2,5 x LIR (2,50 % na dzień 01.01.2016r.) 

LIR oznacza stopę kredytu lombardowego NBP ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej. 
Odsetki pobrane przez Bank nie przekroczą wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w Kodeksie 
cywilnym. 

d Bank pobiera odsetki za opóźnienie spłaty po upływie okresu wypowiedzenia. Wysokość odsetek za opóźnienie 
wskazana zostanie przez Bank w Umowie o Kartę kredytową Banku BPH S.A.  

 


