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Szczegółowy wykaz zmian w Tabelach stóp 

procentowych dla osób fizycznych w ramach 

Kompakt Finanse 
 
 

Oprocentowanie  
8 września 2022 r. wchodzą w życie zmienione „Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach 

Kompakt Finanse” 

Wykaz zmian 

Co i gdzie się zmienia? Opis zmiany i okoliczność faktyczna 

Zmieniamy wysokość 

oprocentowania 

należności 

przeterminowanych w 

części: 

Kredyty 

Od 8 września 2022 r. zmieniamy oprocentowanie należności przeterminowanych dla 

kredytów. Zmiany wprowadzamy, aby się dostosować do decyzji Rady Polityki Pieniężnej  

7 września 2022 r. Tą decyzją Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła wysokość stóp 

procentowych Narodowego Banku Polskiego. Komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej 

w tej sprawie znajdziesz pod linkiem:  

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2022_09_07.pdf  

Nazwa produktu 
Oprocentowanie nominalne 

(zmienna stopa procentowa) 

Kredyt Gotówkowy 

Należności przeterminowane Zmiana z 20,00% na 20,50% 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu kredytu gotówkowego w ramach Kompakt Finanse” (Rozdział 23, pkt 1) lit a oraz pkt 2), lit a).  

Pozwalają one na zmianę tabeli oprocentowania w zakresie wysokości stawek oprocentowania. Zasady na jakich 
wprowadzamy te zmiany oraz określenie rodzaju tych stawek, znajdziesz w umowie lub regulaminie.   

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny. 

Podstawa prawna: 

Zmiany wprowadzamy na podstawie zapisów: 

• „Regulaminu kredytu gotówkowego w ramach Kompakt Finanse” (Rozdział 23, pkt 1) lit. e) oraz pkt 2), lit. f). 

Pozwalają one na zmianę nazw, opisów lub tytułów stawek oprocentowania, produktów lub usług, które wymieniamy w tabeli 
lub wyglądu samej tabeli. Zmiana ta nie wpływa na wysokość stawek oprocentowania oraz warunki, na jakich je pobieramy. 
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