TABELA OPROCENTOWAŃ KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZAKOWICACH
(OBOWIĄZUJE OD 01.04.2018r.)

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE
KREDYTY „STANDARD” NA CELE MIESZKANIOWE1)
ORAZ KREDYTY „STANDARD” - MIESZKANIE DLA MŁODYCH (MDM)2)
oprocentowanie zmienne (uzależnione od stopy WIBOR3M)

- od 3x) lat do 30 lat
X)w

oprocentowanie w skali roku

WIBOR 3M * + marża od 2,50 p.p.

w przypadku Kredytów mieszkaniowych „Mieszkanie dla młodych” minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat

KREDYTY „KOMFORT” NA CELE MIESZKANIOWE3)
ORAZ KREDYTY „KOMFORT” - MIESZKANIE DLA MŁODYCH (MDM)4)
oprocentowanie zmienne (uzależnione od stopy WIBOR3M)
x)

- od 3 lat do 30 lat
x)w

oprocentowanie w skali roku

WIBOR 3M * + marża od 1,95 p.p.

w przypadku Kredytów mieszkaniowych „Mieszkanie dla młodych” minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat

POŻYCZKA HIPOTECZNA5)
oprocentowanie zmienne (uzależnione od stopy WIBOR3M)

oprocentowanie w skali roku

WIBOR 3M * + marża 5,00 p.p.
WIBOR 3M * + marża 5,50 p.p.

- od 3 lat do 10 lat
- powyżej 10 lat do 15 lat

KREDYT KONSUMECNKI ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE6)
oprocentowanie zmienne (uzależnione od stopy WIBOR3M)

oprocentowanie w skali roku

WIBOR 3M * + marża 6,00 p.p.
WIBOR 3M * + marża 7,00 p.p.

- od 3 lat do 5 lat
- powyżej 5 lat do 10 lat

* WIBOR3M – obliczany jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania
odsetek - aktualnie od dnia 01.04.2018r. wynosi 1,70%

KREDYTY KONSUMENCKIE
KREDYT GOTÓWKOWY7)
oprocentowanie stałe (uzależnione od decyzji Zarządu)

oprocentowanie w skali roku

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 do 36 miesięcy
- powyżej 36 do 72 miesięcy

8,75%
9,00%
9,50%

KREDYT GOTÓWKOWY REMONTOWY8)
oprocentowanie zmienne (uzależnione od decyzji Zarządu)

oprocentowanie w skali roku

5,50%

- od 2 lat do 10 lat

KREDYT GOTÓWKOWY OKOLICZNOŚCIOWY „4 PORY ROKU”9)
oprocentowanie stałe (uzależnione od decyzji Zarządu)

oprocentowanie w skali roku

- do 18 miesięcy

6,90%

KREDYT GOTÓWKOWY OKOLICZNOŚCIOWY „OKAZJA”10)
oprocentowanie stałe (uzależnione od decyzji Zarządu)

oprocentowanie w skali roku

7,00%

- do 36 miesięcy

KREDYT ODNAWIALNY W
oprocentowanie stałe (uzależnione od decyzji Zarządu)

ROR11)
oprocentowanie w skali roku

- do 5 lat

10,00%

LIMIT NA KARCIE

KREDYTOWEJ12)

oprocentowanie zmienne (uzależnione od stopy WIBOR12M)

- do 4 lat
** WIBOR12M - w okresie od 01.02.2018r. do 31.01.2019r. wynosi 1,85%

oprocentowanie w skali roku

WIBOR12M **+ marża 8,00%

INNE KREDYTY KONSUMENCKIE
KREDYT STUDENCKI13)
oprocentowanie zmienne (uzależnione od stopy redyskonta weksli NBP)

oprocentowanie w skali roku

Oprocentowanie 1,20 stopy redyskonta weksli NBP ***:
- dla Kredytobiorcy – 0,50 stopy redyskonta weksli NBP ***
- dopłata Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich – 0,70 stopy redyskonta weksli NBP***

2,100%
0,875%
1,225%

*** Stopa redyskonta weksli NBP - ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej - aktualnie wynosi 1,75%

KREDYT Z DOTACJĄ**** ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW PRZEZNACZONEJ
NA SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU14)
oprocentowanie zmienne (uzależnione od stopy WIBOR3M)

oprocentowanie w skali roku

WIBOR 3M * + marża 2,00 p.p.

- do 10 lat

* WIBOR3M – obliczany jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania
odsetek - aktualnie wynosi 1,70%
**** Wysokość dotacji – do 40% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 8.000 zł

KREDYTY PRZETERMINOWANE
oprocentowanie zmienne

oprocentowanie w skali roku

dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie *****

14,00%

***** odsetki ustawowe za opóźnienie – suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego + 5,50 p.p.
Stopa referencyjna aktualnie wynosi 1,50 p.p.

PRZYKŁADY REPREZENTATYWNE1
1)

Przykład reprezentatywny dla kredytu „standard” na cele mieszkaniowe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego w trzech transzach kredytu
mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,12% przy
następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 150.000,00 zł, LtV (kwota
kredytu do wartości nieruchomości) 50,73%, okres obowiązywania umowy 239 miesięcy, całkowita kwota do
zapłaty 233.334,02 zł, oprocentowanie zmienne 4,50% w stosunku rocznym wyliczone, jako suma stopy
bazowej WIBOR 3M 1,70% wg. stanu na dzień 01.04.2018r. i marży banku w wysokości 2,8 p.p. (w tym
podwyższona marża o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to
w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 83.334,02 zł (w tym:
prowizja 1,5% tj. 2.250,00 zł, odsetki 77.495,02 zł, opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie hipoteki
300,00 zł, podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC) 19,00 zł, opłata za odpis księgi wieczystej
30,00 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie nieruchomości 2.780,00 zł, za cały okres kredytowania, dla
ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, koszt operatu
szacunkowego 700,00 zł, 238 miesięcznych rat równych w wysokości po 961,73 zł. (ostatnia rata w wys.
961,87 zł.). Kalkulacja została dokonana na dzień 10.04.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Zmienne oprocentowanie pożyczki wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych
do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.
2)

Przykład reprezentatywny dla kredytu „standard” mieszkanie dla młodych MDM

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego
MDM w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,30% przy
następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 183.000,00 zł, LtV (kwota
kredytu do wartości nieruchomości) 70,38%, okres obowiązywania umowy 299 miesięcy, całkowita kwota do
zapłaty 317 053,29 zł, oprocentowanie zmienne 4,60% w stosunku rocznym wyliczone, jako suma stopy
bazowej WIBOR 3M 1,70% wg. stanu na dzień 01.04.2018r. i marży banku w wysokości 2,90 p.p. (w tym
podwyższona marża o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to
w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 134.053,29 zł
(w tym: prowizja 2% tj. 3.660,00 zł, odsetki 125.559.29 zł, opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie
hipoteki 300,00 zł, podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC) 19,00 zł, opłata za odpis księgi
wieczystej 30,00 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie nieruchomości 4.025,00 zł, za cały okres kredytowania,
dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, koszt operatu
szacunkowego 700,00 zł, 298 miesięcznych rat równych w wysokości po 1.031,97 zł. (ostatnia rata w wys.
1032,23 zł.). Kalkulacja została dokonana na dzień 10.04.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Zmienne oprocentowanie pożyczki wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych
do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.

1

Przykłady nie zawierają danych rzeczywistych.

3)

Przykład reprezentatywny dla kredytu „komfort” na cele mieszkaniowe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego w trzech transzach kredytu
mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,07% przy
następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 150.000,00 zł, LtV (kwota
kredytu do wartości nieruchomości) 50,73%, okres obowiązywania umowy 239 miesięcy, całkowita kwota do
zapłaty 228.196,20 zł, oprocentowanie zmienne 3,85% w stosunku rocznym wyliczone, jako suma stopy
bazowej WIBOR 3M 1,70% wg. stanu na dzień 01.04.2018r. i marży banku w wysokości 2,15 p.p. (w tym
podwyższona marża o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to
w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 78.196,20 zł (w tym:
prowizja 1,5% tj. 2.250,00 zł, odsetki 65.157,20 zł, opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie hipoteki
300,00 zł, podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC) 19,00 zł, opłata za odpis księgi wieczystej
30,00 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie nieruchomości 2.780,00 zł, za cały okres kredytowania, dla
ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, koszt operatu
szacunkowego 700,00 zł, całkowity koszt rachunku ROR „Priorytet” 6.000,00 zł, całkowity koszt karty
kredytowej 1.200,00 zł, 238 miesięcznych rat równych w wysokości po 910,08 zł. (ostatnia rata w wys.
910,03 zł.). Kalkulacja została dokonana na dzień 10.04.2018r. na reprezentatywnym przykładzie.
Zmienne oprocentowanie pożyczki wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych
do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.
4)

Przykład reprezentatywny dla kredytu „komfort” mieszkanie dla młodych MDM

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego
MDM w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,37% przy
następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 183.000,00 zł, LtV (kwota
kredytu do wartości nieruchomości) 70,38%, okres obowiązywania umowy 299 miesięcy, całkowita kwota do
zapłaty 312.124,89 zł, oprocentowanie zmienne 4,15% w stosunku rocznym wyliczone, jako suma stopy
bazowej WIBOR 3M 1,70% wg. stanu na dzień 01.04.2018r. i marży banku w wysokości 2,45 p.p. (w tym
podwyższona marża o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to
w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 129.124,89 zł
(w tym: prowizja 2% tj. 3.660,00 zł, odsetki 111.630,89 zł, opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie
hipoteki 300,00 zł, podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC) 19,00 zł, opłata za odpis księgi
wieczystej 30,00 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie nieruchomości 4.025,00 zł, za cały okres kredytowania,
dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, koszt operatu
szacunkowego 700,00 zł, całkowity koszt rachunku ROR „Priorytet” 7.500,00 zł, całkowity koszt karty
kredytowej 1.500,00 zł, 298 miesięcznych rat równych w wysokości po 985,39 zł. (ostatnia rata w wys.
984,67 zł.). Kalkulacja została dokonana na dzień 10.04.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Zmienne oprocentowanie pożyczki wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych
do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.
5)

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo pożyczki hipotecznej
w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach zabezpieczonej hipoteką wynosi 8,31% przy następujących
założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 200.000,00 zł, LtV (kwota pożyczki do
wartości nieruchomości) 51,41%, okres obowiązywania umowy 179 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty
336.190,88 zł, oprocentowanie zmienne 7,20% w stosunku rocznym wyliczone, jako suma stopy bazowej
WIBOR 3M 1,70% wg. stanu na dzień 01.04.2018r. i marży banku w wysokości 5,5 p.p. (w tym
podwyższona marża o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to
w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki); całkowity koszt pożyczki 136.190,98 zł (w tym:
prowizja 2,5% tj. 5.000,00 zł, odsetki 127.786,88 zł, opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie hipoteki
300,00 zł, podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC) 19,00 zł, opłata za odpis księgi wieczystej
30,00 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie nieruchomości 2.595,00 zł, za cały okres kredytowania, dla
ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, koszt operatu
szacunkowego 700,00 zł, 178 miesięcznych rat równych w wysokości po 1.831,21 zł. (ostatnia rata w wys.
1.831,50 zł.). Kalkulacja została dokonana na dzień 10.04.2018r. na reprezentatywnym przykładzie.
Zmienne oprocentowanie pożyczki wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych
do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.
6)

Przykład reprezentatywny dla kredytu konsumenckiego zabezpieczonego hipotecznie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu konsumpcyjnego
zabezpieczonego hipotecznie w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach wynosi 10,79% przy
następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 38.000,00 zł, LtV (kwota
kredytu do wartości nieruchomości) 23,03%, okres obowiązywania umowy 107 miesięcy, całkowita kwota do
zapłaty 57.125,52 zł, oprocentowanie zmienne 8,70% w stosunku rocznym wyliczone, jako suma stopy
bazowej WIBOR 3M 1,70% wg. stanu na dzień 01.04.2018r. i marży banku w wysokości 7 p.p. (w tym
podwyższona marża o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to
w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 19.125,52 zł (w tym:

prowizja 2,5% tj. 950,00 zł, odsetki 16.928,52 zł, opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie hipoteki
300,00 zł, podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC) 19,00 zł, opłata za odpis księgi wieczystej
30,00 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie nieruchomości 558,00 zł, za cały okres kredytowania, dla
ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, koszt operatu
szacunkowego 580,00 zł, 106 miesięcznych rat równych w wysokości po 513,35 zł. (ostatnia rata w wys.
513,42 zł.). Kalkulacja została dokonana na dzień 10.04.2018r. na reprezentatywnym przykładzie.
Zmienne oprocentowanie pożyczki wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych
do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.
7)

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego
1) kwota udzielonego kredytu 14.000,00 zł
2) całkowita kwota kredytu 14.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia
płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
3) okres kredytowania 60 miesięcy,
4) roczne stałe oprocentowanie nominalne 9,50%,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 4.708.35 zł, w którego skład wchodzą:
a) prowizja za udzielenie kredytu 560,00 zł,
b) odsetki od kredytu 3.375,35 zł,
c) koszty usług dodatkowych 773,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia
kredytobiorcy 773,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 15,19%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu
kredytu wynosi 18.708,35 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez
Banki kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie
z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz
prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu
oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 22-08-2017r.
8)

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego remontowego
1) kwota udzielonego kredytu 25.000,00 zł
2) całkowita kwota kredytu 25.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia
płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
3) okres kredytowania 120 miesięcy,
4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,50%,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 10.189,27 zł, w którego skład wchodzą:
a) prowizja za udzielenie kredytu 500,00 zł,
b) odsetki od kredytu 6.929,27 zł,
c) koszty usług dodatkowych 2.760,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia
kredytobiorcy 2.760,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,42%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu
kredytu wynosi 35.189,27 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez
Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie
z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz
prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu
oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 22-08-2017r.
9)

Przykład reprezentatywny dla kredytu okolicznościowego „4 PORY ROKU”
1) kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł
2) całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia
płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
3) okres kredytowania 18 miesięcy,
4) roczne stale oprocentowanie nominalne 6,90%,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 604,53 zł, w którego skład wchodzą:
a) prowizja za udzielenie kredytu 250,00 zł,
b) odsetki od kredytu 271,53 zł,
c) koszty usług dodatkowych 83,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia

kredytobiorcy 83,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 17,38%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu
kredytu wynosi 5.604,53 zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez
Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie
z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz
prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu
oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 22-08-2017r.
10)

Przykład reprezentatywny dla kredytu okolicznościowego „OKAZJA”
1) kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł
2) całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne
ze środków własnych kredytobiorcy),
3) okres kredytowania 36 miesięcy,
4) roczne stale oprocentowanie nominalne 7,00%,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 853,52 zł, w którego skład wchodzą:
a) prowizja za udzielenie kredytu 150,00 zł,
b) odsetki od kredytu 537,92 zł,
c) koszty usług dodatkowych 166,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia
kredytobiorcy 166,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,27%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu
kredytu wynosi 5.853,92 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez
Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie
z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz
prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu
oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 22-08-2017r.
11)

Przykład reprezentatywny dla kredytu odnawialnego w ROR
1) kwota udzielonego kredytu 4.000,00 zł
2) całkowita kwota kredytu 4.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne gotówką
w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy),
3) okres kredytowania 36 miesięcy,
4) roczne stale oprocentowanie nominalne 10,00%,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 1.814,88 zł, w którego skład wchodzą:
a) odsetki od kredytu 1.198,88 zł,
b) prowizja za udzielenie kredytu 2,00% kwoty udzielonego kredytu tj. 80,00 zł,
c) prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 2,00% odnawianej kwoty kredytu,
d) koszty usług dodatkowych 376,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia
kredytobiorcy 124,00 zł, koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 180,00 zł oraz
koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 72,00 zł,
e) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 17,87%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego
kosztu kredytu wynosi 5.814,88 zł.

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez
Banki kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały
okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie
kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia
umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu
oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 22-08-2017r.
12)

Przykład reprezentatywny dla limitu na karcie kredytowej
1) limit 3.000,00 zł,
2) całkowita kwota kredytu 3.000,00 zł,

3) okres kredytowania 48 miesięcy,
4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,85%,
5) całkowity koszt kredytu 1.357,23 zł, w którego skład wchodzą:
a) kwota odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości
w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 1.117,23zł,
b) koszty usług dodatkowych 240,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty dla
Posiadacza 0,00 zł oraz opłata roczna za użytkowanie karty 240,00 zł ustalona za cały okres
trwania umowy,
c) koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,23%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu
kredytu wynosi 4.357,23 zł.
Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez
Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały
okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie
kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia
oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu
oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 18-04-2018r.
13)

Przykład reprezentatywny dla kredytu studenckiego
1) kwota udzielonego kredytu 18.000,00 zł
2) całkowita kwota kredytu 18.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków
własnych kredytobiorcy),
3) okres kredytowania 120 miesięcy,
4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 2,10%,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 2.389,54 zł, w którego skład wchodzą:
a) prowizja za udzielenie kredytu 180,00 zł,
b) odsetki od kredytu 2.209,54 zł,
c) koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia
kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 2,01%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu
kredytu wynosi 20.389,54 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez
Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym wypłat transz kredytu,
karencja i spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy:
stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu
oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 24-08-2017r.
14)

Przykład reprezentatywny dla kredytu z dotacją WFOŚiGW
1) kwota udzielonego kredytu 32.000,00 zł
2) całkowita kwota kredytu 32.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków
własnych kredytobiorcy),
3) okres kredytowania 60 miesięcy,
4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 3,73%,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 3.669,25 zł, w którego skład wchodzą:
a) prowizja za udzielenie kredytu 640,00 zł,
b) odsetki od kredytu 3.029,25 zł,
c) koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia
kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 4,68%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu
kredytu wynosi 35.669,25 zł.

Kalkulację sporządzono bez dotacji przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta,
wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym
spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy
oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu
oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 22-08-2017r.

