
 
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE 
 

 

INFORMACJA O RRSO NA PODSTAWIE REPREZENTATYWNEGO PRZYKŁADU 

(zgodnie z Ustawą z 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami) 

 

  

1. 

KREDYT GOTÓWKOWY 
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu na dzień 31-07-2017r. 

wynosi 17,55 % dla całkowitej kwoty kredytu 10.000,00 zł płatnej w 36 miesięcznych ratach, stopa 

oprocentowania kredytu wynosi 10,00% w stosunku rocznym tj. WIBOR 12M+marża 8,16p.p. 

(oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty 12 393,39zł w tym całkowita kwota kredytu 

10.000,00zł, odsetki 1.562,39zł, ubezpieczenie Kredytobiorcy 331,00zł, prowizja przygotowawcza 500,00zł, 

kredyt i odsetki płatne w 36  miesięcznych równych ratach (35 raty po 322,67 zł i 1 rata 268,94 zł). 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty 

uruchomienia kredytu i terminu regulowania raty kredytowej. Powyższe informacje nie stanowią oferty w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego 
 

2. 

KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM  
 
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 10,00%, tj. WIBOR 12M + marża 8,16p.p., 

całkowity koszt kredytu wynosi 3 559,62 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 100,00 

zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej 400,00 zł ustalona za cały okres trwania umowy, , odsetki od 

kredytu 2 501,62zł*, koszt usług dodatkowych 558,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie 

ROR 300,00zł, ubezpieczenie Kredytobiorcy 258,00zł koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu 

wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 17,46%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę 

całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 8 559,62 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 20-07-2017 r 

3. 

KREDYT NA CELE MIESZKANIOWE 
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO ) wynosi 5,15 %, całkowita kwota kredytu ( bez 

kredytowanych kosztów ) 120.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 177.540 zł, oprocentowanie zmienne w 

wysokości 4,38% , całkowity koszt kredytu 57.540 zł ( w tym: prowizja 3.000 zł, odsetki 52.671 zł, koszty 

ustanowienia  i zwolnienia zabezpieczenia  319 zł, usługi dodatkowe 1.550 zł ). Kredyt płatny w 240 ratach 

kapitałowych  miesięcznych w wysokości 500 zł powiększonych o odsetki naliczane od wysokości 

pozostającego  do spłaty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 02-08-2017 na reprezentatywnym 

przykładzie 

4. 

POŻYCZKA HIPOTECZNA 
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO ) wynosi 7,50 %, całkowita kwota pożyczki ( bez 

kredytowanych kosztów ) 60.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 84.990,42 zł, oprocentowanie zmienne w 

wysokości 5,98% , całkowity koszt pożyczki 24.990,42 zł ( w tym: prowizja 1.800 zł, odsetki 21.721,42 zł, 

koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia 469 zł usługi dodatkowe 1.000 zł ). Pożyczka płatna w 144 

ratach kapitałowych  miesięcznych w wysokości 416,66 zł powiększonych o odsetki naliczane od wysokości 

pozostającego  do spłaty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 02-08-2017r. na 

reprezentatywnym przykładzie.   

5. 

KREDYT KONSUMPCYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE 
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO ) wynosi 8,51 %, całkowita kwota kredytu ( bez 

kredytowanych kosztów ) 100.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 132.161,74 zł, oprocentowanie zmienne w 

wysokości 7,23% , całkowity koszt kredytu 32.161,74 zł ( w tym: prowizja 2.000 zł, odsetki 29.042,74 zł, 



koszty ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia 469 zł , usługi dodatkowe 650 zł ). Kredyt płatny w 96 

ratach kapitałowych  miesięcznych w wysokości 1041,66 zł powiększonych o odsetki naliczane od 

wysokości pozostającego  do spłaty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 02-08-2017r. na 

reprezentatywnym przykładzie.   

6. 

KREDYT W RAMACH KARTY KREDYTOWEJ  
 
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: limit kredytowy 2 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 

2 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 48 miesięcy, 

roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,84%, tj. WIBOR 12M+ marża 8,00p.p., całkowity koszt 

kredytu wynosi 941,20 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 732,20 zł*, koszt usług dodatkowych 

209,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty 0,00 zł, opłata za użytkowanie karty ustalona za 

cały okres trwania umowy 126,00 zł, koszt ubezpieczenia Kredytobiorcy 83,00 zł, koszt zabezpieczenia 

kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,16%*, całkowita kwota 

do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 2 941,20 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 04-08-2017 r 

7. 

KREDYT GOTÓWKOWY DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI 
SAMORZĄDOWYCH I FINANSOWYCH 
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu na dzień 25-07-2017r. 

wynosi 9,78 % dla całkowitej kwoty kredytu 20.000,00 zł płatnej w 60 miesięcznych ratach, stopa 

oprocentowania kredytu wynosi 6,52% w stosunku rocznym tj. WIBOR 12M+marża 4,68p.p. 

(oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty 24 801,85zł w tym całkowita kwota kredytu 

20.000,00zł, odsetki 3.497,85zł, ubezpieczenie Kredytobiorcy 1.104,00zł, prowizja przygotowawcza 

200,00zł, kredyt i odsetki płatne w 60  miesięcznych równych ratach (59 raty po 391,63 zł i 1 rata 391,68 zł). 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty 

uruchomienia kredytu i terminu regulowania raty kredytowej. Powyższe informacje nie stanowią oferty w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego 

8. 

KREDYT WAKACJE udzielany od 01.07.2016r. do 30.09.2016r. 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu na dzień 30-06-2017r. 

wynosi 10,76 % dla całkowitej kwoty kredytu 5.000,00 zł płatnej w 24 miesięcznych ratach, stopa 

oprocentowania kredytu wynosi 5,00% w stosunku rocznym tj. WIBOR 12M+marża 3,16p.p. 

(oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty 5 525,79zł w tym całkowita kwota kredytu 

5.000,00zł, odsetki 265,79zł, ubezpieczenie Kredytobiorcy 110,00zł, prowizja przygotowawcza 150,00zł, 

kredyt i odsetki płatne w 24  miesięcznych równych ratach (23 raty po 219,04 zł i 1 rata 227,87 zł). 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty 

uruchomienia kredytu i terminu regulowania raty kredytowej. Powyższe informacje nie stanowią oferty w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego 
 


