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Obowiązuje od dnia 20 stycznia 2023 r. 

 
 

 
TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH  

W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO 
KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 2010 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE. 

 

LIMIT DEBETOWY Opłaty w PLN 

Lp. Operacja Częstotliwość 
Konto Inteligo 
prywatne 

Konto Inteligo 
firmowe 

1. Opłata za obsługę limitu debetowego1 miesięcznie 1 2 

2. Opłata za udzielenie1/zwiększenie kwoty limitu 
debetowego  

każdorazowo 
1 2 

3. Opłata za zmniejszenie/rezygnację z limitu 

debetowego 

każdorazowo 
0 0 

4. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w 

spłacie 

każdorazowo 
0 10 

5. Przesłanie zawiadomienia/monitu w sprawie 
opóźnienia w spłacie/wezwania do zapłaty 

każdorazowo 4 15 

6. Roczne oprocentowanie Limitu debetowego  każdorazowo 18,75% 19,00% 

Uwaga: Niespłacenie Limitu debetowego przez Klienta w dacie spłaty powoduje czasowe zablokowanie 
środków do daty spłaty całości zadłużenia. 

 

Lp. Operacja 
Konto Inteligo 
prywatne 

Konto Inteligo 
firmowe 

1. Nieautoryzowane saldo ujemne dla umów zawartych   

1.1 do dnia 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem pkt 1.2 24,50% 24,50% 

1.2 do dnia 31 grudnia 2015 r., wobec których zawarto umowę 

restrukturyzacyjną po 1 stycznia 2016 r. 

24,50% 24,50% 

1.3 od dnia 1 stycznia 2016 r. 24,50% 24,50% 

KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM  

(LIMIT ODNAWIALNY INTELIGO)  
Opłaty w PLN 

Lp. Operacja Częstotliwość Konto Inteligo prywatne 

1. Prowizja za udzielenie Kredytu w rachunku 

płatniczym - od kwoty kredytu 

każdorazowo 1,5% min. 40 

2. Prowizja za przedłużenie okresu kredytowania            
na kolejne 12 miesięcy - od kwoty kredytu 

każdorazowo 1,5% min. 50 

3. Prowizja za podwyższenie kwoty Kredytu                   

w rachunku płatniczym - od kwoty podwyższenia 

każdorazowo 1,5% min. 50 

4. Roczne oprocentowanie Kredytu w rachunku płatniczym 

4.1 dla umów zawartych do dnia 24 maja 2019 r.                  
i nieaneksowanych po tej dacie 

 18,75% 

4.2 dla umów zawartych lub aneksowanych po dniu 
24 maja 2019 r. 

 Stopa referencyjna NBP +12 p.p. 
nie więcej niż wysokość odsetek 

maksymalnych określonych w 
kodeksie cywilnym 18,75%2 

5. Odsetki od przeterminowanego Kredytu w rachunku płatniczym (odsetki karne)3, dla umów zawartych: 
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1 Przez okres 2 miesięcy od pierwszego uruchomienia limitu debetowego obowiązuje promocja polegająca na nie 

pobieraniu opłaty. 
2 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 23,97%, całkowita kwota kredytu 10 000 zł, 

całkowita kwota do zapłaty 11 194,48 zł, oprocentowanie zmienne 18,75%/rok; całkowity koszt kredytu 1 194,48 

zł (w tym: prowizja 150 zł (1,5%), odsetki 1 044,48 zł; opłata za otwarcie i prowadzenie Konta Inteligo 0 zł), 12 
miesięcznych rat równych po 920,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022 roku na 

reprezentatywnym przykładzie. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto założenie, że limit kredytu został 
wykorzystany jednorazowo w całości, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy bez użycia karty 

płatniczej, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy w Koncie Inteligo, a opłata za prowadzenie Konta 
wynosi 0,00 zł miesięcznie. 
3 Zmienna roczna stopa procentowa od przeterminowanego kredytu w rachunku płatniczym-Limit odnawialny 

Inteligo (odsetki karne) podawana jest w komunikacie członka Zarządu Banku nadzorującego Obszar Rynku 
Detalicznego. 

 

POŻYCZKA INTELIGO Opłaty w PLN 

Lp. Operacja Częstotliwość Konto Inteligo prywatne 

1. Prowizja za udzielenie Pożyczki Inteligo – od kwoty 

pożyczki 

każdorazowo 5% 

2. Opłata za zawieszenie rat kapitałowo- 

odsetkowych pożyczki Inteligo - od kwoty rat 
podlegających zawieszeniu 

każdorazowo 3% nie mniej niż 50 

3. Pożyczka Inteligo, oprocentowana według 
zmiennej stopy procentowej 

 13,85%4 

4. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego              
w Pożyczce Inteligo (odsetki karne)5  

 24,50% 

4 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 31,41%, całkowita kwota pożyczki (bez 

kredytowanych kosztów) 5 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 6 565,18 zł, oprocentowanie zmienne 13,85%, 
całkowity koszt pożyczki 1 565,18 zł (w tym: prowizja 263,16 zł, odsetki 859,91 zł, koszt ubezpieczenia                       

442,11 zł), 23 miesięczne raty równe po 273,56 zł, ostatnia rata: 273,30 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 
28.10.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
5 Zmienna roczna stopa procentowa od przeterminowanej Pożyczki Inteligo (odsetki karne) podawana jest                     

w komunikacie członka Zarządu Banku nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego. 
 

KARTA KREDYTOWA INTELIGO Opłaty w PLN 

Lp. Operacja Częstotliwość Konto Inteligo prywatne 

1. Wydanie karty płatniczej  jednorazowo 0 

2. Obsługa karty kredytowej6  rocznie 0 - gdy średnio w miesiącu 

dokonano transakcji na kwotę min. 
800 PLN6,7 

35 - gdy średnio w miesiącu 
dokonano transakcji na kwotę min. 

500 PLN6,7 

50 - w pozostałych przypadkach 

3. Wypłata gotówki w kraju (terminal POS)  każdorazowo 3% nie mniej niż 7 

4. Wypłata gotówki w kraju (bankomat)  każdorazowo 3% nie mniej niż 7 

5. Wypłata gotówki za granicą (terminal POS) każdorazowo 3% nie mniej niż 7 

6.  Wypłata gotówki za granicą (bankomat) każdorazowo 3% nie mniej niż 7 

7.  Polecenie przelewu lub polecenie przelewu 

wewnętrznego z Karty kredytowej  

każdorazowo 3% nie mniej niż 7 

5.1 do dnia 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem pkt 

5.2 

 24,50% 

5.2 do dnia 31 grudnia 2015 r., które zostały 
aneksowane bądź wobec których zawarto umowę 

restrukturyzacyjną po dniu 1 stycznia 2016 r. 
(obowiązuje od dnia zawarcia umowy 

restrukturyzacyjnej) 

 24,50% 

5.3 od dnia 1 stycznia 2016 r.  24,50% 
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8.  Przewalutowanie transakcji dokonanej kartą Visa 

w walucie innej niż PLN lub kartą Mastercard w 

walucie innej niż EUR oraz PLN  

każdorazowo 3% 

9. Sporządzenie i przesłanie na życzenie Klienta 

zestawienia transakcji płatniczych z Karty 
kredytowej (wyciągu)10 

każdorazowo 
3 – e-mail8 

10 – faks/poczta (list zwykły)9 

10.  Obsługa przekroczenia przyznanego limitu 

kredytowego (w przypadku przekroczenia limitu 
kredytowego o więcej niż 5%) 

każdorazowo 35 

11. Karta kredytowa Inteligo, oprocentowana według 

zmiennej stopy procentowej dla klientów Konta 
Inteligo prywatnego (indywidualnego)  

  

18,75%10 

 

12. Odsetki od przeterminowanej Karty kredytowej Inteligo (odsetki karne)11 dla umów zawartych do: 

12.1 do dnia 8 stycznia 2016 r. z zastrzeżeniem pkt 

12.3. 

 24,50% 

12.2 od dnia 9 stycznia 2016 r.  24,50% 

12.3 do dnia 8 stycznia 2016 r. wobec których zawarto 

umowę restrukturyzacyjną po 8 stycznia 2016 r.   

(obowiązuje od dnia zawarcia umowy 

restrukturyzacyjnej) 

 24,50% 

6 Dotyczy transakcji zrealizowanych kartą w okresie 12 miesięcy, za który pobierana jest roczna opłata za kartę. 
Kwota transakcji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowanie transakcji dokonanej kartą zmniejsza 

sumę wartości transakcji. Opłata pobierana jest z dołu. W przypadku wcześniejszej rezygnacji Klienta z karty lub 
rozwiązania umowy, opłata pobierana proporcjonalnie do okresu, za który należna jest opłata roczna. 
7 Stawki obowiązują również w przypadku wcześniejszej rezygnacji z karty, przy czym progi kwotowe nie ulegają 

zmniejszeniu, a opłata nie zostanie pobrana lub pobrana będzie w określonej wysokości, jeżeli odpowiednia kwota 
transakcji w ujęciu średniomiesięcznym została wykonana w trakcie rzeczywistego okresu użytkowania karty. 
8 Wyciąg z karty kredytowej za okres powyżej 90 dni realizowany jest w formie e-mail. 
9 Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata 

zostanie powiększona o 5,00 zł. 
10 RRSO wynosi 22,13% dla kart kredytowych Inteligo z limitem 6 000 zł przy wykorzystaniu limitu w całości przez 

przeprowadzenie jednej transakcji w miesiącu, w którym klient otrzymał kartę, spłacie zadłużenia w 12 ratach w 

ciągu roku i nominalnej stopie procentowej 18,75% w kolejnych 12 cyklach. W kalkulacji uwzględniono opłatę 
roczną za obsługę karty kredytowej w wysokości 50 zł (informacja wg stanu na 20.01.2023 r.). Całkowita kwota 

do zapłaty przez klienta wynosi 6 676,69 zł. 
11 Zmienna roczna stopa procentowa od przeterminowanej Karty kredytowej Inteligo (odsetki karne) podawana 

jest w komunikacie członka Zarządu Banku nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego. 


