
OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH, 
UDZIELANYCH W PLN PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU GDAŃSKIM 

Aktualne oprocentowanie podane w stosunku rocznym 

KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

Gotówkowe 
Oprocentowanie 

Stałe Zmienne 

Dobry kredyt do 24 m-cy 5,50%  

e-Dobry kredyt do 24 m-cy 5,50%  

Kredyt okazjonalny na wszystkie okazje do 36 m-cy 6,00% - 9,00%  

e-Okazjonalny od 24 do 36 m-cy 7,00%  

Kredyt gotówkowy na dowolny cel od 36 m-cy  
6,00% - 9,00%  

(WIBOR 3M + marża Banku) 

Kredyt Zielona Energia  WIBOR 3M + marża Banku 3,0 p.p. 

Kredyt zabezpieczony blokadą środków lub kaucją  
powyżej 3 m-cy 

 
4,50% - 6,00%  

(WIBOR 3M + marża Banku) 

Odnawialne w ROR  

Kredyt w ROR do 36 m-cy 6,00% - 9,00%  

Kredyt w ROR od 36 m-cy  
6,00% - 9,00%  

(WIBOR 3M + marża Banku) 

e – Kredyt w ROR od 36 do 60 m-cy  
7,50%  

(WIBOR 3M + marża Banku) 

Kredyt niskokwotowy w ROR do 36 m-cy 9,00%  

Kredyt niskokwotowy w ROR od 36 m-cy  
9,00%  

(WIBOR 3M + marża Banku) 

Kredyt na Dzień Dobry  
10,00%  

(4x stopa lombardowa NBP) 

e - Kredyt na Dzień Dobry  
10,00%  

(4x stopa lombardowa NBP) 

  

Karta kredytowa/e- Karta kredytowa  
9,84%  

(WIBOR 12M + marża Banku 8,00 
p.p.) 

 

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie 

Kredyt mieszkaniowy Zmienne 3,30% - 6,00% (WIBOR 3M + marża Banku) 

Kredyt konsolidacyjny Zmienne 4,00% - 8,00% (WIBOR 3M + marża Banku) 

Pożyczka hipoteczna Zmienne 4,00% - 8,00% (WIBOR 3M + marża Banku) 

 

Wysokość oprocentowania dla kredytów i pożyczek przeterminowanych, 
liczona wg wzoru: (stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p.) x 2 

14,00% 

Oprocentowanie kredytów, udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim oraz zmiana oprocentowania 
ustalana jest według parametrów określonych w Uchwale Zarządu Banku. 

 
 
 



PRZYKŁADY REPREZENTATYWNE 
 

KREDYTY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 
 

GOTÓWKOWE: 
 
Dobry Kredyt do 24 m-cy 
 
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu  5 000,00 zł, całkowita kwota 

kredytu  5 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 24 miesiące, 

roczne stałe oprocentowanie nominalne  5,50%, całkowity koszt kredytu wynosi 491,59 zł, w którego skład 

wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 200,00 zł, odsetki od kredytu 291,59 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, 

koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,97%, 

całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 

5 491,59 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 20.03.2018 r. 
 

Kredyt okazjonalny na wszystkie okazje do 36 m-cy 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5 000,00 zł, całkowita kwota 
kredytu 5 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, 
roczne stałe oprocentowanie nominalne 8,75%, całkowity koszt kredytu wynosi  946,51 zł, w którego skład 
wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 250,00 zł, odsetki od kredytu 696,51 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, 
koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,04%, 
całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 
5 946,51 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 03.08.2018 r. 

 
Kredyt gotówkowy na dowolny cel od 36 m-cy 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5 000,00 zł, całkowita kwota 
kredytu 5 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 48 miesięcy, 
roczne zmienne oprocentowanie nominalne  8,75%, całkowity koszt kredytu wynosi  1 188,63 zł, w którego skład 
wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 250,00 zł, odsetki od kredytu 938,63 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, 
koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,10%, 
całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 
6 188,63 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 03.08.2018 r. 
 

Kredyt Zielona Energia 
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 30 000,00 zł, całkowita kwota 
kredytu 30 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 120 miesięcy, 
roczne zmienne oprocentowanie nominalne 4,72%, całkowity koszt kredytu wynosi 8 690,18 zł, w którego skład 
wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 600,00 zł, odsetki od kredytu 7 670,18 zł, koszt usług dodatkowych 
420,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR  120,00 zł, koszt 5 przelewów w miesiącu przez 
cały okres kredytowania 300,00 zł, opłata za użytkowanie karty debetowej 0.00 zł, opłata za korzystanie z 
bankowości elektronicznej 0.00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych 
parametrów RRSO wynosi 5,61%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i 
całkowitego kosztu kredytu wynosi 38 690,18 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 16.09.2019 r. 
 
 
Kredyt zabezpieczony blokadą środków lub kaucją powyżej 3 m-cy 
 
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5 000,00 zł, całkowita kwota 
kredytu 5 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 12 miesięcy, 
roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,00%, całkowity koszt kredytu wynosi  234,59 zł, w którego skład 
wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 100,00 zł, odsetki od kredytu 134,59 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, 
koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,22%, 
całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 
5 234,59 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 03.08.2018 r. 
 

 

e-KREDYTY 

e - Dobry kredyt do 24 m-cy 
 
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5 000,00 zł, całkowita kwota 

kredytu 5 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 24 miesiące, 

roczne stałe oprocentowanie nominalne 5,50%, całkowity koszt kredytu wynosi 391,91 zł, w którego skład wchodzą: 

prowizja za udzielnie kredytu 100,00 zł, odsetki od kredytu 291,91 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt 

zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,75%, całkowita 

kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5 391,91 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 30.04.2019 r. 

 
e – Okazjonalny do 36 m-cy 
 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5 000,00 zł, całkowita kwota 

kredytu 5 000,00 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowane ze środków własnych kredytobiorcy), okres 

kredytowania 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,00%, całkowity koszt kredytu 

wynosi  806,10 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 137,50 zł, odsetki od kredytu 555,60 zł, 

koszt usług dodatkowych – ubezpieczenia na życie 113,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu 

wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,04%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej 

kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5 806,10 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 30.01.2020 r. 

 

ODNAWIALNE W ROR 

 

Kredyt w ROR- stała stopa- do 36 m-cy 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5 000,00 zł, całkowita kwota 

kredytu 5 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, 

roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,50%, całkowity koszt kredytu wynosi 1 961,29 zł, w którego skład 

wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 50,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej 200,00 zł ustalona za cały 

okres trwania umowy, odsetki od kredytu 1 276,18 zł*, koszt usług dodatkowych 414,00 zł, w których skład 

wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 144,00 zł, koszt 5 przelewów w miesiącu przez cały okres kredytowania 

90,00 zł, opłata za użytkowanie karty debetowej 90,00 zł, opłata za korzystanie z bankowości elektronicznej 90,00 zł 

koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 14,87%*, 

całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 

6 940,18 zł*. 

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej 

 

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 03.08.2018r. 



 
 

Kredyt w ROR- zmienna stopa- od 36 m-cy 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu  5 000,00 zł, całkowita kwota 

kredytu  5 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, 

roczne zmienne oprocentowanie nominalne  8,50%, całkowity koszt kredytu wynosi 3 266,19 zł, w którego skład 

wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu  50,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej  400,00 zł ustalona za cały 

okres trwania umowy, odsetki od kredytu  2 126,19 zł*, koszt usług dodatkowych  690,00 zł, w których skład 

wchodzą: opłata za prowadzenie ROR  240,00 zł, koszt 5 przelewów w miesiącu przez cały okres kredytowania 

150,00 zł, opłata za użytkowanie karty debetowej 150.00 zł, opłata za korzystanie z bankowości elektronicznej 

150.00 zł koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 

16,09%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu 

wynosi 8 266,19 zł*. 

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej 

 

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 03.08.2018r. 
 
Kredyt niskokwotowy w ROR do 36 m-cy 
 
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 1 500,00 zł, całkowita kwota 

kredytu 1 500,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, 

roczne stałe oprocentowanie  9,00%, całkowity koszt kredytu wynosi 1 044,52 zł, w którego skład wchodzą: prowizja 

za udzielnie kredytu 75,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej 150,00 zł ustalona za cały okres trwania 

umowy, odsetki od kredytu  405,52 zł*, koszt usług dodatkowych  414,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za 

prowadzenie ROR 144,00 zł, koszt 5 przelewów w miesiącu przez cały okres kredytowania 90,00 zł, opłata za 

użytkowanie karty debetowej 90.00 zł, opłata za korzystanie z bankowości elektronicznej 90.00 zł koszt 

zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 35,77%*, całkowita 

kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 2 544,52 zł*. 

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej 

 

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 03.08.2018r. 
 
Kredyt niskokwotowy w ROR od 36 m-cy 
 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 1 500,00 zł, całkowita kwota 

kredytu 1 500,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 120 miesięcy, 

roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,00%, całkowity koszt kredytu wynosi 3 481,61 zł, w którego skład 

wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 75,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej 675,00 zł ustalona za cały 



okres trwania umowy, odsetki od kredytu 1 351,61 zł*, koszt usług dodatkowych 1 380,00 zł, w których skład 

wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 480,00 zł, koszt 5 przelewów w miesiącu przez cały okres kredytowania 

300,00 zł, opłata za użytkowanie karty debetowej 300.00 zł, opłata za korzystanie z bankowości elektronicznej 

300.00 zł koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 

400,00%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu 

wynosi 4 981,61 zł*. 

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej 

 

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 03.08.2018r. 
 
 
 
Kredyt na Dzień Dobry 
 
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 500,00 zł, całkowita kwota kredytu 

500,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 12 miesięcy, roczne 

zmienne oprocentowanie nominalne 10,00%, całkowity koszt kredytu wynosi 188,02 zł, w którego skład wchodzą: 

odsetki od kredytu 50,02 zł*, koszt usług dodatkowych 138,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie 

ROR 48,00 zł, koszt 5 przelewów w miesiącu przez cały okres kredytowania 30,00 zł, opłata za użytkowanie karty 

debetowej 30.00 zł, opłata za korzystanie z bankowości elektronicznej 30.00 zł koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 

zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 55,18%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca 

sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 688,02 zł*. 

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej 

 

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 03.08.2018r. 

 

 

e-KREDYTY w ROR 

e – Kredyt w ROR 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu  5 000,00 zł, całkowita kwota 
kredytu  5 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, 
roczne zmienne oprocentowanie nominalne  7,50%, całkowity koszt kredytu wynosi 2 510,02 zł, w którego skład 
wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu  50,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej  200,00 zł ustalona za cały 
okres trwania umowy, odsetki od kredytu  1 876,02 zł*, koszt usług dodatkowych  384,00 zł, w których skład 
wchodzą: opłata za prowadzenie ROR (pakiet konto za złotówkę)  60,00 zł, koszt 5 przelewów w miesiącu przez 
cały okres kredytowania 150,00 zł, opłata za użytkowanie karty debetowej (MasterCard zbliżeniowa) 0.00 zł, opłata 
za korzystanie z bankowości elektronicznej 0.00 zł, ubezpieczenia na życie 174,00 zł koszt zabezpieczenia kredytu 



0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,34%*, całkowita kwota do zapłaty, 
stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 7 510,02 zł*. 

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej 

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 15.02.2019 r. 

e – Kredyt na Dzień Dobry w ROR 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 500,00 zł, całkowita kwota kredytu 
500,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 10,00%, całkowity koszt 
kredytu wynosi 92,02 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 
50,02 zł*, koszt usług dodatkowych  42,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR (pakiet konto 
za złotówkę) 12,00 zł, koszt 5 przelewów w miesiącu przez cały okres kredytowania 30,00 zł, opłata za użytkowanie 
karty debetowej (MasterCard zbliżeniowa) 0,00 zł, opłata za korzystanie z bankowości elektronicznej 0,00 zł koszt 
zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 22,28%*, całkowita 
kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi  592,02 zł*. 

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej 

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 15.02.2019 r. 

KARTA KREDYTOWA/e- KARTA KREDYTOWA 
 
Karta kredytowa MasterCard 
 
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: limit kredytowy 5 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 

5 000,00 zł, okres kredytowania 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,84%, całkowity koszt 

kredytu wynosi 2 189,47 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 1 969,47 zł*, koszt usług dodatkowych 

220,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty 0,00 zł, opłata za użytkowanie karty ustalona za cały 

okres trwania umowy 220,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych 

parametrów RRSO wynosi 11,80%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu  

i całkowitego kosztu kredytu wynosi 7 189.47 zł*. 

*) przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie 

kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 

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 

01.02.2020 r. 

Karta Kredytowa VISA   

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: limit kredytowy 5 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 

5 000,00 zł, okres kredytowania 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,84%, całkowity koszt 

kredytu wynosi 2 134,47 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 1 969,47 zł*, koszt usług dodatkowych 

165,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty 0,00 zł, opłata za użytkowanie karty ustalona za cały 

okres trwania umowy 165,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych 

parametrów RRSO wynosi 11,42%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu  

i całkowitego kosztu kredytu wynosi 7 134.47 zł*. 

*) przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania 

 i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 

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 

01.02.2020 r. 

 
KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

 
 
Kredyt Mieszkaniowy 
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,35 %, przy następujących założeniach: okres 

kredytowania 360 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu) całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 

329 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 574 488.55 zł, oprocentowanie zmienne 4,00 % na które składa się stopa 

referencyjna WIBOR 3M 1,70% wg stanu na dzień 03.08.2018 r. oraz marża 2,30 %, całkowity koszt kredytu 

245 488,55 zł (w tym: prowizja 4 935,00 zł, odsetki 238 224,55  zł łącznie za podwyższaną marżę o 0,9 pp. do 

czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia 

umowy kredytu, opłata za korzystanie z rachunku ROR (pakiet „KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ”) 1 260,00 zł  w tym opłata 

za prowadzenie ROR 360,00 zł, koszt 5 przelewów w miesiącu przez cały okres kredytowania 900,00 zł, opłata za 

użytkowanie karty debetowej MasterCard zbliżeniowa 0,00 zł, opłata za korzystanie z bankowości 

elektronicznej 0,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł,  opłata za wydanie dokumentu 

zwalniającego zabezpieczenie 50,00 zł – przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, opłata za wizytę u klienta 

w ramach monitoringu przedmiotu zabezpieczenia kredytu 1 000,00 zł,  wysokość rat (6) w okresie podwyższonego 

oprocentowania 1835,39 zł,  po ustanowieniu zabezpieczenia: 353 miesięcznych rat równych w wysokości po 

1 571,00 zł , ostatnia rata 1748,24 zł.  

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty a tym samym 

wysokości kwoty zadłużenia.  

Kalkulacja została dokonana na dzień 03.08.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/ 

usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz koszty wyceny 

nieruchomości, koszty opłat sądowych za ustanowienie i wykreślenie hipoteki, koszty opłat notarialnych, koszty 

zmiany zabezpieczenia nie wliczone do RRSO. 

 
 
 
 



Kredyt Konsolidacyjny 
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,30 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 235 000.00 zł, całkowita kwota do zapłaty 445 377.75 zł, oprocentowanie zmienne 5,50 %, całkowity 

koszt kredytu 210 377.75 zł (w tym: prowizja 9 400.00 zł, odsetki 199 058.75 zł łącznie za podwyższaną marżę o 

0,9 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy 

od zawarcia umowy kredytu, opłata za korzystanie z rachunku ROR (pakiet „KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ”) 1 050,00 zł  

w tym opłata za prowadzenie ROR 300,00 zł, koszt 5 przelewów w miesiącu przez cały okres kredytowania 750,00 

zł, opłata za użytkowanie karty debetowej MasterCard zbliżeniowa 0,00 zł, opłata za korzystanie z bankowości 

elektronicznej 0,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłata za wydanie dokumentu 

zwalniającego zabezpieczenie 50,00 zł – przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, opłata za wizytę u klienta 

w ramach monitoringu przedmiotu zabezpieczenia kredytu 800,00 zł,  wysokość rat (6) w okresie podwyższonego 

oprocentowania 1621,01 zł,  po ustanowieniu zabezpieczenia: 293 miesięcznych rat równych w wysokości po 

1 444,00 zł , ostatnia rata 1240,68 zł.  

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty a tym samym 

wysokości kwoty zadłużenia.  

Kalkulacja została dokonana na dzień 03.08.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/ 

usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz koszty wyceny 

nieruchomości, koszty opłat sądowych za ustanowienie i wykreślenie hipoteki, koszty opłat notarialnych, koszty 

zmiany zabezpieczenia nie wliczone do RRSO. 

 

Pożyczka hipoteczna 
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,89 %, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych 

kosztów) 185 000.00 zł, całkowita kwota do zapłaty 288 626.31 zł, oprocentowanie zmienne  6,00 %, całkowity 

koszt pożyczki 103 626.31 zł (w tym: prowizja 5 550.00 zł, odsetki 96 877.31 zł, łącznie za podwyższaną marżę o 

0,9 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy 

od zawarcia umowy pożyczki, opłata za korzystanie z rachunku ROR (pakiet „KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ”) 630,00 zł  

w tym opłata za prowadzenie ROR 180,00 zł, koszt 5 przelewów w miesiącu przez cały okres kredytowania 450,00 

zł, opłata za użytkowanie karty debetowej MasterCard zbliżeniowa 0,00 zł, opłata za korzystanie z bankowości 

elektronicznej 0,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłata za wydanie dokumentu 

zwalniającego zabezpieczenie 50,00 zł – przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, opłata za wizytę u klienta 

w ramach monitoringu przedmiotu zabezpieczenia kredytu 500,00 zł,  wysokość rat (6) w okresie podwyższonego 

oprocentowania 1700,69 zł,  po ustanowieniu zabezpieczenia: 173 miesięcznych rat równych w wysokości po 

1 562,00 zł , ostatnia rata 1447,19 zł.  

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty a tym samym 

wysokości kwoty zadłużenia.  

Kalkulacja została dokonana na dzień 03.08.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/ 

usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz koszty wyceny 

nieruchomości, koszty opłat sądowych za ustanowienie i wykreślenie hipoteki, koszty opłat notarialnych, koszty 

zmiany zabezpieczenia nie wliczone do RRSO. 

 


