Bank Spółdzielczy w Sławnie
Spółdzielcza Grupa Bankowa

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)

KREDYT GOTÓWKOWY

1.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 15,52% i została
wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 12.000zł (prowizja i koszt
ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 48 miesięcy, roczne zmienne
oprocentowanie nominalne 10,60%, tj. WIBOR 12M 3,65 + marża 6,95 pp., spłata w 48 miesięcznych
równych ratach (47 rat po 307,69zł i 1 rata 307,73zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 3.609,16 zł, na który
składają się: odsetki 2.769,16zł, prowizja za udzielenie kredytu 7%, tj. 840zł, koszty usług dodatkowych 0zł.
Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu
wynosi 15.609,16zł.
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 10-02-2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT ODNAWIALNY W ROR

2.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu odnawialnego w ROR wynosi 16,72% 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 9,90%, tj. WIBOR 12M 3,65 + marża 6,25 pp. Całkowity koszt kredytu wynosi
3.456,27zł, na który składają się: odsetki 2.476,27zł, prowizja za udzielenie kredytu 2%, tj. 100zł, prowizja
za odnowienie kredytu na kolejny rok 2%, tj. łącznie 400zł, koszty usług dodatkowych 480zł, w skład
których wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0zł, koszty prowadzenia ROR kredytobiorcy 300zł,
koszt użytkowania karty debetowej 180zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty
kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 8.456,27zł.
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 11-02-2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT W RAMACH KARTY KREDYTOWEJ

3

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty kredytowej wynosi 19,47% i została
wyliczona przy następujących założeniach: limit kredytowy wynosi 2.000zł, całkowita kwota kredytu
2.000zł, okres kredytowania wynosi 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 11,40%, tj.
WIBOR 12M 3,65 + marża 7,75 pp., całkowity koszt kredytu wynosi 1.203,87zł, 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 923,87zł, koszty usług dodatkowych 280zł,
w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty dla Posiadacza 60,00 zł oraz opłata za użytkowanie karty
ustalona za cały okres trwania umowy 220zł i koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł. Całkowita kwota
do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 3.203,87zł.
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 14-02-2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT KOMFORTOWY udzielany od 01.02.2022r. do 29.04.2022r
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 16,66% i została
wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 6.000zł (prowizja i koszt ubezpieczenia
płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 24 miesięcy, roczne zmienne
oprocentowanie nominalne 10,10%, tj. WIBOR 12M 3,65 + marża 6,45 pp, spłata w 24 miesięcznych
równych ratach (23 raty po 277,01zł i 1 rata 276,87zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 959,10zł, na który
składają się: odsetki 648,10zł, prowizja za udzielenie kredytu 3% tj. 180zł, koszty usług dodatkowych 131zł,
w skład których wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 131zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca
sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.959,10zł.
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 11-02-2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

KREDYT GOTÓWKOWY EKO!

5

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 9,39% i została
wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 26.000zł (prowizja i koszt
ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne
oprocentowanie nominalne 8,15%, tj. WIBOR 12M 3,65 + marża 4,50 pp., spłata w 60 miesięcznych
równych ratach (59 raty po 528,89zł i 1 rata 529,00zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 6.253,51zł, na który
składają się: odsetki 5.733,51zł, prowizja za udzielenie kredytu 2% tj. 520zł, koszty usług dodatkowych 0zł.
Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu
wynosi 32.253,51zł.
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 10-02-2022r. na reprezentatywnym przykładzie

KREDYT GOTÓWKOWY DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI
SAMORZĄDOWYCH I FINANSOWYCH

6

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 15,56% i została
wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 25.000zł (prowizja i koszt
ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne
oprocentowanie nominalne 10,15 %, tj. WIBOR 12M 3,65 + marża 6,50 pp., spłata w 60 miesięcznych
równych ratach (59 rat po 532,82 zł i 1 rata 532,54zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 9.333,92zł, na który
składają się: odsetki 6.968,92zł, prowizja za udzielenie kredytu 4%, tj. 1.000zł, koszty usług dodatkowych
1.365zł, w skład których wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 1.365zł. Całkowita kwota do zapłaty,
stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 34.333,92 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. Ww. informacje nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11-02-2022r. na reprezentatywnym przykładzie.
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KREDYT NA CELE MIESZKANIOWE

7.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu
zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,60% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 276
miesięcy; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 150.000zł, oprocentowanie zmienne w
wysokości 4,71%, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 2,51% wg stanu na dzień
14.02.2022r. oraz marża w wysokości 2,20%; całkowity koszt kredytu 105.694,84zł w tym: prowizja 2,50%,
tj. 3.750zł, odsetki 96.849,84zł; koszty usług produktów dodatkowych 5.095zł, w skład których wchodzą:
ubezpieczenie nieruchomości 4.876zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za
pośrednictwem BS w Sławnie), koszt operatu szacunkowego nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie
kredytu 200zł, koszt ustanowienia i zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu 19zł. Całkowita
kwota do zapłaty 255.694,84zł
Kredyt płatny w 276 miesięcznych równych ratach (275 rat po 894,39zł i 1 rata 892,59zł). Kalkulacja została
dokonana na dzień 14.02.2022r. 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.

POŻYCZKA HIPOTECZNA

8.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu
zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,87% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 144
miesiące; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 79.200,00 zł, oprocentowanie zmienne w
wysokości 7,12%, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 2,51% wg stanu na dzień
11.02.2022r. oraz marża w wysokości 4,61%; całkowity koszt kredytu 44.349,24zł w tym: prowizja 3%, tj.
2.376 zł, odsetki 39.210,24zł; koszty usług i produktów dodatkowych 2.763zł, w skład których wchodzą:
ubezpieczenie nieruchomości 2.544zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za
pośrednictwem BS w Sławnie), koszt operatu szacunkowego nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie
kredytu 200zł, koszt ustanowienia i zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu 19zł. Całkowita
kwota do zapłaty 123.549,24zł
Kredyt płatny w 144 miesięcznych równych ratach (143 raty po 822,29zł i 1 rata 822,77zł). Kalkulacja
została dokonana na dzień 11.02.2022r. 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.

KREDYT KONSUMPCYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE

9.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu
zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,34% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 120
miesięcy; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 67.733,33zł, oprocentowanie zmienne w
wysokości 7,32.%, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 2,51% wg stanu na dzień
14.02.2022r. oraz marża w wysokości 4,81%; całkowity koszt kredytu 32.668,42zł w tym: prowizja 3%, tj.
2.032zł, odsetki 28.297,42zł; ubezpieczenie nieruchomości 2.120zł (za cały okres kredytowania, dla
ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem BS w Sławnie, koszt operatu szacunkowego nieruchomości
mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 200zł, koszt ustanowienia i zwolnienia prawnego zabezpieczenia
spłaty kredytu 19zł. Całkowita kwota do zapłaty 100.401,75zł
Kredyt płatny w 120 miesięcznych równych ratach (119 rat po 800,25zł i 1 rata 801,00zł). Kalkulacja została
dokonana na dzień 14.02.2022r. 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.

Aktualne stawki WIBOR i zasady ich naliczania oraz podstawowe stopy Narodowego Banku Polskiego prezentowane są przez Bank na stronie
www.bsslawno.pl w PLIKACH DO POBRANIA w zakładce ”Stawki WIBOR oraz stopy NBP” https://bsslawno.pl/wp-content/uploads/2022/02/stawkireferencyjne-wartosci-I-kw-2022docx_4.pdf

