PRZYKŁADY REPREZENTATYWNE DO KREDYTÓW KONSUMENCKICH
KREDYT GOTÓWKOWY
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 18,86% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 48 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 14,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 15 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 5 589,38 zł (w tym: odsetki 4 689,38 zł, prowizja przygotowawcza
900,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu =
20 589,38 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 410,20 zł, ostatnia rata
wyrównująca w wysokości 409,98 zł.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej
Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 17.03.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT GOTÓWKOWY – udzielany w okresie 01.03 – 29.04.2022r. w ramach obowiązującej
promocji
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 16,84% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 48 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 14,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 15 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 5 139,38 zł (w tym: odsetki 4 689,38 zł, prowizja przygotowawcza
450,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu =
20 139,38 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 410,20 zł, ostatnia rata
wyrównująca w wysokości 409,98 zł.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej
Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 17.03.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT GOTÓWKOWY „UNIWERSALNY” – udzielany do 20.03.2022r.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 18,68% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 24 miesiące
2) roczne oprocentowanie nominalne = 11,40% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 10 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 1 786,99 zł (w tym: odsetki 1 228,99 zł, prowizja przygotowawcza
400,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu, ubezpieczenie na życie 158,00 zł płatne
jednorazowo przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu =
11 786,99 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 467,94 zł, ostatnia rata
wyrównująca w wysokości 466,37 zł.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej
Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 10.01.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT GOTÓWKOWY „UNIWERSALNY” – udzielany od 21.03.2022r. do 22.09.2022r.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 18,26% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 24 miesiące
2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 10 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 1 736,80 zł (w tym: odsetki 1 078,80 zł, prowizja przygotowawcza
500,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu, ubezpieczenie na życie 158,00 zł płatne
jednorazowo przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu =
11 736,80 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 461,62 zł, ostatnia rata
wyrównująca w wysokości 461,54 zł.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej
Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 21.03.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT GOTÓWKOWY „EKOLOGICZNY”
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,38% przy założeniach:
1) okres kredytowania = 83 miesiące
2) roczne oprocentowanie nominalne = 13,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 35 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 19 681,23 zł (w tym: odsetki 18 281,23 zł, prowizja przygotowawcza
1 400,00 zł płatna przed uruchomieniem kredytu)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu =
54 681,23 zł
6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne miesięcznie w wysokości 641,94 zł, ostatnia rata
wyrównująca w wysokości 642,15 zł.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej
Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 17.03.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT ODNAWIALNY W ROR
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 19,12% przy założeniu, że wykorzystanie kredytu
nastąpi w całości przez cały okres trwania umowy kredytowej:
1) okres kredytowania = 36 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 14,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)
3) całkowita kwota kredytu = 6 000,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 3 129,66 zł (w tym: odsetki 2 517,66 zł, prowizja przygotowawcza
120,00 zł, płatna przed uruchomieniem kredytu, po pierwszym roku za odnowienie limitu
kredytu za każde kolejne 12 miesięczne okresy kredytowania 120,00 zł, koszty prowadzenia
rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego 252,00 zł)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu =
9 129,66 zł
6) odsetki naliczane od salda zadłużenia płatne miesięcznie, rata kapitału w wysokości 6 000,00 zł
płatna jednorazowo na koniec okresu kredytowania.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej
Klienta.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 17.03.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

KARTA KREDYTOWA
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,60% przy założeniu, że wykorzystanie limitu
w karcie kredytowej nastąpi w całości przez cały okres trwania umowy kredytowej:
1) okres kredytowania = 48 miesięcy
2) roczne oprocentowanie nominalne = 13,90% (oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym
WIBOR 12M + 10,25 p.p.)
3) całkowita kwota kredytu = 8 300,00 zł
4) całkowity koszt kredytu: 4 833,48 zł (w tym: odsetki 4 608,48 zł, prowizja za użytkowanie karty
75,00 zł po pierwszym roku użytkowania, pobierana z góry za każdy rok ważności karty)
5) całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu =
13 133,48 zł
6) odsetki naliczane od salda zadłużenia płatne miesięcznie, rata kapitału w wysokości 8 300,00 zł
płatna jednorazowo na koniec okresu kredytowania, z zastrzeżeniem obowiązku zapłaty, co
miesiąc, minimalnej kwoty wynoszącej 5% zadłużenia min. 50,00 zł.
Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty.
W przypadku transakcji dokonanych kartą kredytową za granicą mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty/
prowizje (np. opłata za przewalutowanie, prowizja surcharge).
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej
Klienta.
Kalkulacja została sporządzona na dzień 17.03.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

