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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 kredytu gotówkowego wynosi 13,97 % i została 

wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 10.000 zł (prowizja i koszt 

ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 37 miesięcy,  roczne zmienne 

oprocentowanie nominalne 7,01 %, tj. WIBOR 12M+marża 5,16 pp., spłata w 37 miesięcznych równych 

ratach  (36 rat po 301,32 zł i 1 rata 251,65 zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 1.939,17 zł, na który składają 

się: odsetki 1.099,17 zł, prowizja za udzielenie kredytu 5 %, tj. 500 zł, koszty usług dodatkowych 340 zł, w 

skład których wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 340 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca 

sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 11.939,17 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. Ww. informacje nie stanowią oferty 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02-07-2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.  

2. 

KREDYT ODNAWIALNY W ROR  
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu odnawialnego w ROR wynosi 15,49 % i 

została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5.000 zł (prowizja i koszt 

ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy,  roczne zmienne 

oprocentowanie nominalne 7,50 %, tj. WIBOR 12M+marża 5,65 pp. Całkowity koszt kredytu wynosi 

3.114,02 zł, na który składają się: odsetki 1.876,02 zł, prowizja za udzielenie kredytu 2 %, tj. 100 zł, prowizja 

za odnowienie kredytu na kolejny rok 2 %, tj. łącznie 400 zł, koszty usług dodatkowych 738 zł, w skład 

których wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 258 zł, koszty prowadzenia ROR kredytobiorcy 300 

zł, koszt użytkowania karty debetowej 180 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty 

kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 8.114,02zł. 

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 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. Ww. informacje nie stanowią oferty 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11-09-2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
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KREDYT W RAMACH KARTY KREDYTOWEJ  
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty kredytowej wynosi 14,57 % i została 

wyliczona przy następujących założeniach: limit kredytowy wynosi 2.000 zł, całkowita kwota kredytu 2.000 

zł, okres kredytowania wynosi 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,85 %, tj. WIBOR 

12M+marża 8,00 pp., całkowity koszt kredytu wynosi 1.028.28 zł, w którego skład wchodzą: kwota odsetek 

– przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i 

spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 744,28 zł, koszty usług dodatkowych 284 zł, w których 

skład wchodzą: opłata za wydanie karty dla Posiadacza 0,00 zł oraz opłata za użytkowanie karty ustalona za 

cały okres trwania umowy 165zł i koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 119zł. Całkowita kwota do zapłaty, 

stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 3.028,28 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. Ww. informacje nie stanowią oferty 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11-09-2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
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KREDYT WAKACJE udzielany od 02.07.2018r. do 28.09.2018r 
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 13,71 % i została 

wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5.000 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia 

płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 24 miesięcy,  roczne zmienne 

oprocentowanie nominalne 5,00 %, tj. WIBOR 12M+marża 3,15 pp.,  spłata w 24 miesięcznych równych 

ratach  (23 raty po 219,36 zł i 1 rata 203,31 zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 608,59 zł, na który składają 

się: odsetki 248,59 zł, prowizja za udzielenie kredytu 5 %, tj. 250zł, koszty usług dodatkowych 110 zł, w 

skład których wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 110 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca 

sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.608,59 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. Ww. informacje nie stanowią oferty 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 02-07-2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
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KREDYT GOTÓWKOWY DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI 
SAMORZĄDOWYCH I FINANSOWYCH 
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 10,31 % i została 

wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 20.000 zł (prowizja i koszt 

ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy,  roczne zmienne 

oprocentowanie nominalne 6,53 %, tj. WIBOR 12M+marża 4,68 pp., spłata w 60 miesięcznych równych 

ratach  (59 rat po 391,60 zł i 1 rata 385,34 zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 4.993,74 zł, na który składają 

się: odsetki 3.489,74 zł, prowizja za udzielenie kredytu 2 %, tj. 400 zł, koszty usług dodatkowych 1.104 zł, w 

skład których wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 1.104 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca 

sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 24.993,74 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. Ww. informacje nie stanowią oferty 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12-09-2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

6. 

KREDYT NA CELE MIESZKANIOWE 
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO ) dla wypłaconego jednorazowo kredytu 

zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,11 % przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 20 

lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 121.524zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 

4,35%, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 1,70% wg stanu na dzień 31.08.2018r. oraz 

marża w wysokości 2,65%; całkowity koszt kredytu 65.628,93. zł w tym: prowizja 2,50%, tj. 3.038,10 zł, 

odsetki 60.301,83 zł; ubezpieczenie nieruchomości 1.620,00 (za cały okres kredytowania); ocena wartości 

nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 200 zł, koszt ustanowienia, zwolnienia  i zmiany 

zabezpieczenia 469 zł. Całkowita kwota do zapłaty 187.152,93 zł  

Kredyt płatny w 240 miesięcznych równych ratach (239 rat po 757,61 zł i 1 rata 757,04 zł). Kalkulacja 

została dokonana na dzień 31.08.2018r. na reprezentatywnym przykładzie.   

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. 

7. 

POŻYCZKA HIPOTECZNA 
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO ) dla wypłaconego jednorazowo kredytu 

zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,03 % przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 

12lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 63.333,33 zł, oprocentowanie zmienne w 

wysokości 6,45%, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 1,70% wg stanu na dzień 

31.08.2018r. oraz marża w wysokości 4,75.%; całkowity koszt kredytu 31.283,90 zł w tym: prowizja 3%, tj. 

1.900 zł, odsetki 27.538,90zł; ubezpieczenie nieruchomości 1.176 zł (za cały okres kredytowania, dla 
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ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem BS w Sławnie); ocena wartości nieruchomości mającej 

stanowić zabezpieczenie kredytu 200 zł, koszt ustanowienia, zwolnienia  i zmiany zabezpieczenia 469 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty 94.617,23 zł  

Kredyt płatny w 144 miesięcznych równych ratach (143 raty po 631,06 zł i 1 rata 630,65 zł). Kalkulacja 

została dokonana na dzień 31.08.2018r. na reprezentatywnym przykładzie.   

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 KONSUMPCYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE 
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO ) dla wypłaconego jednorazowo kredytu 

zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,25 % przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 9 

lat i 4 miesiące; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 83.333,33zł, oprocentowanie 

zmienne w wysokości 6,70.%, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 1,70% wg stanu na 

dzień 31.08.2018r. oraz marża w wysokości 5%; całkowity koszt kredytu 32.784,61 zł w tym: prowizja 3%, 

tj. 2.500 zł, odsetki 28.635,61 zł; ubezpieczenie nieruchomości 980 zł (za cały okres kredytowania, dla 

ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem BS w Sławnie); ocena wartości nieruchomości mającej 

stanowić zabezpieczenie kredytu 200 zł, koszt ustanowienia, zwolnienia  i zmiany zabezpieczenia 469 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty 116.117,94 zł  

Kredyt płatny w 112 miesięcznych równych ratach (111 rat po 999,72 zł i 1 rata 1.000,02 zł). Kalkulacja 

została dokonana na dzień 31.08.2018r. na reprezentatywnym przykładzie.   

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. 
 


