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Oferta narzędzia Polityka Cenowa 

 

Wytyczne EBA dotyczące udzielania i monitorowania kredytów (EBA/GL/2020/06) opisują wymagany zakres oraz 

sposób wdrożenia przez Banki polityki cenowej dla produktów kredytowych.  

Wskazane w przepisach składowe pozwalają określić odpowiedni poziom oprocentowania produktu kredytowego, 

dostosowanego do jego specyfiki, konstrukcji i ryzyka. Tym samym umożliwiają Zarządowi Banku, oprócz lepszego 

zarządzania ryzykiem, precyzyjne planowanie struktury produktowej przychodów odsetkowych, uwzględniającej 

różnice między produktami kredytowymi, w zakresie: 

 ceny produktu na rynku, 

 uzyskanej prowizji (ESP i liniowej), 

 kosztów administracyjnych, 

 poziomu ryzyka danego produktu, 

 marży zysku. 

Proponowane w niniejszej ofercie narzędzie ma na celu ułatwienie planowania struktury oprocentowania 

produktów kredytowych, przeprowadzania analizy realizacji zakładanych celów oraz wyznaczanie minimalnego 

oprocentowania produktu w drodze negocjacji z klientem, które będzie dostosowane do założeń Polityki Cenowej 

Banku. 

Zadania narzędzia:  

 Wyznaczanie planu w zakresie oprocentowania produktów kredytowych, na podstawie m.in.  

składowych wskazanych w wytycznych EBA (koszt kapitału, koszt finansowania, koszty administracyjne, 

koszt ryzyka, marża zysku) oraz planu finansowego Banku, 

 Przeprowadzanie analiz realizacji planu w zakresie oprocentowania produktów kredytowych Banku, ze 

wskazaniem przyczyn rozbieżności oraz kroków koniecznych do podjęcia w celu realizacji planu 

rocznego, 

 Tworzenie analiz porównawczych między okresami, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie, czy 

zmiany w zakresie oprocentowania produktów kredytowych są dostosowane do zmian w pozostałych 

składowych rachunku zysków i strat, 

 Wyznaczanie minimalnego oprocentowania dla produktu negocjowanego lub nowego produktu 

kredytowego. 

Główne zalety programu: 

 Łatwość sporządzania analiz dzięki prostej obsłudze oraz możliwej automatyzacji przeliczeń, 

 Ograniczenie danych wejściowych jedynie do niezbędnego zakresu, 

 Możliwość importu danych z innych narzędzi w ofercie firmy Ratio+: Ryzyko Stopy Procentowej (nie 

dotyczy modelu z ręcznym wprowadzaniem danych) oraz Plan Finansowy i Analiza Ekonomiczna. 

Informacje techniczne: 

Narzędzie zbudowane jest w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel.  
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W skład oferowanego pakietu wchodzi: 

1. Model do tworzenia i analizy realizacji Polityki Cenowej - zawiera również automat do sporządzenia 
analizy opisowej w aplikacji MS Word, 

2. Instrukcja obsługi modelu, 
3. Roczny serwis aktualizacyjny modelu i regulacji oraz konsultacje w zakresie wdrożenia 

i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku. 
        Z poważaniem 

       Piotr Żytkowiak i Maciej Żytkowiak 

 

mailto:p.zytkowiak@ratioplus.pl
mailto:m.zytkowiak@ratioplus.pl

