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TABELA OPROCENTOWANIA 
 
 

 
LIMIT W ROR 

 
oprocentowanie zmienne: 20,50 % 

RRSO wynosi 25,01 % na podstawie przykładu reprezentatywnego: 
Kwota kredytu 5.000,00 zł, oprocentowanie zmienne 20,50 % w stosunku rocznym, kredyt 
spłacany w całości w ostatnim dniu umowy, odsetki od wykorzystanego limitu płatne 
miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca przez okres 36 miesięcy. Prowizja za udzielenie wynosi 
120,00 zł, płatna w dniu udzielenia. Prowizja za administrowanie limitem w okresie umownym: 
pobierana po pierwszym roku – 50,00 zł i drugim roku – 50,00 zł obowiązywania limitu. 
Całkowity koszt kredytu wyniesie 3.294,94 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 8.294,94 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-09-08 na reprezentatywnym przykładzie. 

 
KARTA KREDYTOWA 

 

 
oprocentowanie zmienne: 20,50 % 

RRSO wynosi: 26,08 % na podstawie przykładu reprezentatywnego: 
Kwota limitu 3.333,33 zł oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej 20,50 % kredyt 
spłacany w całości w ostatnim dniu trwania umowy. Prowizja za udzielenie wynosi 0,00 %. 
Klient dokonuje regularnych spłat kwoty minimalnej wynoszącej 3,00% zadłużenia nie mniej 
niż 30,00 zł. Niska wartość transakcji w okresie rozrachunkowym powoduje naliczenie opłat 
rocznych za kartę w wysokości 69,00 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 2.257,03 zł. 
Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 5.590,36 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień                           
2022-09-08 na reprezentatywnym przykładzie. 

 

KARTA KREDYTOWA GOLD 

 

 

oprocentowanie zmienne: 20,50 % 

RRSO wynosi: 23,36 % na podstawie przykładu reprezentatywnego: 

Kwota limitu 30.000,00 zł oprocentowany według zmiennej stopy procentowej 20,50 % kredyt 

spłacany w całości w ostatnim dniu trwania umowy. Prowizja za udzielenie wynosi 0,00%.  

Klient dokonuje regularnych spłat kwoty minimalnej wynoszącej 3,00% zadłużenia nie mniej 

niż 30,00 zł. Niska wartość transakcji w okresie rozrachunkowym powoduje naliczenie opłat 

rocznych za kartę w wysokości 150,00 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie18.900,03 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 48.900,03 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień                      

2022-09-08 na reprezentatywnym przykładzie. 

 
KREDYT GOTÓWKOWY 

 

 
oprocentowanie zmienne: od 5,10 % 

RRSO wynosi 10,37 % na podstawie przykładu reprezentatywnego: 
Kwota kredytu 20.000,00 zł, oprocentowanie zmienne 7,20 % w stosunku rocznym, kredyt 

spłacany w 48 miesięcznych równych ratach (47 równych rat w kwocie 480,04 zł i ostatnia rata 

wyrównawcza 482,80 zł). Prowizja za udzielenie wynosi 1.000,00 zł, płatna w dniu udzielenia. 

Całkowity koszt kredytu wyniesie 4.044,68 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie                   

24.044,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-09-08 na reprezentatywnym 

przykładzie. 
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KREDYT SAMOCHODOWY 

 

 

oprocentowanie zmienne: od 0,00 % 

RRSO wynosi 6,50 % na podstawie przykładu reprezentatywnego: 

Kwota kredytu 180.000,00 zł, oprocentowanie zmienne 5,80 % w stosunku rocznym, kredyt 

spłacany w 48 miesięcznych równych ratach (47 równych rat w kwocie 4.210,93 zł i ostatnia 

rata wyrównawcza 4.229,62 zł). Prowizja za udzielenie wynosi 1.800,00 zł, płatna w dniu 

udzielenia. Całkowity koszt kredytu wyniesie 23.943,33 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 

203.943,33 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-09-08 na reprezentatywnym 

przykładzie.  

 

 

KREDYT MIESZKANIOWY 

oprocentowanie stałe: od 7,71%  
oprocentowanie zmienne po okresie obowiązywania oprocentowania okresowo stałego: WIBOR 3M i  marża od  1,50% 

RRSO wynosi 8,68 % na podstawie przykładu reprezentatywnego: 

Kwota kredytu 415.666,67 zł, oprocentowanie okresowo stałe przez 5 lat 7,71% i 

oprocentowanie zmienne po okresie obowiązywania oprocentowania okresowo stałego 8,71 % 

wskaźnik referencyjny WIBOR 3M: 7,21 % oraz stała marża 1,50 % w stosunku rocznym, kredyt 

spłacany w 300 miesięcznych równych ratach (60 równych rat w okresie obowiązywania 

oprocentowania okresowo stałego w kwocie 3.129,79 zł oraz pozostałe raty  w kwocie  

3.369,75 zł i ostatnia rata wyrównawcza 3.608,27 zł). Prowizja za udzielenie wynosi  

3.786,67 zł, płatna w dniu udzielenia. Całkowity koszt kredytu wyniesie 584.885,92 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 1.000.552,59 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 

2022-12-31 na reprezentatywnym przykładzie. 

oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M i  marża od 1,50% 

RRSO wynosi 9,19 % na podstawie przykładu reprezentatywnego: 

Kwota kredytu 415.666,67 zł, oprocentowanie 8,71 % wskaźnik referencyjny WIBOR 3M:  

7,21 % oraz stała marża 1,50 % w stosunku rocznym, kredyt spłacany w 300 miesięcznych 

równych ratach (299 równych rat w kwocie 3.407,29 zł i ostatnia rata wyrównawcza  

3.810,10 zł). Prowizja za udzielenie wynosi 3.786,67 zł, płatna w dniu udzielenia. Całkowity 

koszt kredytu wyniesie 610.709,81 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 1.026.376,48 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-12-31 na reprezentatywnym przykładzie. 
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KREDYT HIPOTECZNY 

oprocentowanie stałe: od 7,71% 
oprocentowanie zmienne po okresie obowiązywania oprocentowania okresowo stałego: WIBOR 3M i  marża od 1,50 % 

RRSO wynosi 8,66 % na podstawie przykładu reprezentatywnego: 

Kwota kredytu 477.626,67 zł, oprocentowanie okresowo stałe przez 5 lat 7,71% i 

oprocentowanie zmienne po okresie obowiązywania oprocentowania okresowo stałego 

zmienne 8,71 % wskaźnik referencyjny WIBOR 3M: 7,21 % oraz stała marża 1,50 % w stosunku 

rocznym, kredyt spłacany w 256 miesięcznych równych ratach (60 równych rat w okresie 

obowiązywania oprocentowania okresowo stałego w kwocie 3.808,82 zł oraz pozostałe raty w 

kwocie 4.060,82 zł i ostatnia rata wyrównawcza 4.256,24 zł). Prowizja za udzielenie wynosi 

4.776,00 zł, płatna w dniu udzielenia. Całkowity koszt kredytu wyniesie 572.735,54 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 1.029.421,34 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 

2022-12-31 na reprezentatywnym przykładzie. 

oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M i  marża od  1,50 % 

RRSO wynosi 9,21 % na podstawie przykładu reprezentatywnego: 

Kwota kredytu 477.626,67 zł, oprocentowanie zmienne 8,71% wskaźnik referencyjny  

WIBOR 3M: 7,21% oraz stała marża 1,50% w stosunku rocznym, kredyt spłacany w 256 

miesięcznych równych ratach (255 równych rat w kwocie 4.113,76 zł i ostatnia rata 

wyrównawcza 4.452,18 zł). Prowizja za udzielenie wynosi 4.776,00 zł, płatna w dniu udzielenia. 

Całkowity koszt kredytu wyniesie 580.610,31 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 

1.058.236,98 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-12-31 na reprezentatywnym 

przykładzie. 

 

POŻYCZKA HIPOTECZNA 

 

oprocentowanie stałe: od 7,71 % 
oprocentowanie zmienne po okresie obowiązywania oprocentowania okresowo stałego: WIBOR 3M i  marża od  1,50 % 

RRSO wynosi 8,54 % na podstawie przykładu reprezentatywnego: 

Kwota kredytu 433.333,33 zł, oprocentowanie zmienne 8,71 % wskaźnik referencyjny  

WIBOR 3M: 7,21 % oraz stała marża 1,50 % w stosunku rocznym, kredyt spłacany w 180 

miesięcznych równych ratach (60 równych rat w okresie obowiązywania oprocentowania 

okresowo stałego w kwocie 4.069,75 zł  oraz pozostałe raty w kwocie 4.250,62 zł i ostatnia rata 

wyrównawcza 4.339,79 zł). Prowizja za udzielenie wynosi 3.495,00 zł, płatna w dniu udzielenia. 

Całkowity koszt kredytu wyniesie 341.493,63 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 

757.843,57 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-12-31 na reprezentatywnym 

przykładzie.   
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oprocentowanie zmienne : WIBOR 3M i  marża od 1,50 % 

RRSO wynosi 9,21 % na podstawie przykładu reprezentatywnego: 

Kwota kredytu 433.333,33 zł, oprocentowanie zmienne 8,71 % wskaźnik referencyjny  

WIBOR 3M: 7,21 % oraz stała marża 1,50 % w stosunku rocznym, kredyt spłacany w 180 

miesięcznych równych ratach (179 równych rat w kwocie 4.321,64 zł  i ostatnia rata 

wyrównawcza 4.499,80 zł). Prowizja za udzielenie wynosi 3.495,00 zł, płatna w dniu udzielenia. 

Całkowity koszt kredytu wyniesie 348.235,03 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 

781.568,36 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-12-31 na reprezentatywnym 

przykładzie.   

 

- Oprocentowanie należności przeterminowanych równe jest wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za 

opóźnienie w stosunku rocznym. 

- Oprocentowanie podano w stosunku rocznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


