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TABELA REPREZENTATYWNYCH PRZYKŁADÓW 

Data ostatniej aktualizacji: 06.06.2022 r. 

 

I. Kredyty konsumenckie 

 

1. Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego  

1) Całkowita kwota kredytu: 20.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 48 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 12,00 % w stosunku rocznym  

(marża banku 5,58 p.p + WIBOR 3M)  

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 5.687,12 zł 

a) prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % 

b) kwota odsetek:  5.287,12 zł 

5) RRSO:  13,90 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 25.687,12 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 526,81 zł 

8) Informacja o warunkach dodatkowych, 
w tym niezbędnych do zawarcia umowach: 

nie dotyczy 

 

2. Reprezentatywny przykład kredytu konsolidacyjnego 

1) Całkowita kwota kredytu: 220.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 240 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 11,49 % w stosunku rocznym 

(marża banku 5,07 p.p.+ WIBOR 3M) 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 346.358,85 zł 

a) prowizja za udzielenie kredytu: 1,50 % 

b) kwota odsetek: 343.058,85 zł 

5) RRSO: 12,38 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 566.358,85 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 2.346,07 zł 

8) Informacja o warunkach dodatkowych, 
w tym niezbędnych do zawarcia umowach: 

nie dotyczy 
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3. Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego ekologicznego 

1) Całkowita kwota kredytu: 30.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 28 miesiące 

3) Oprocentowanie nominalne: 11,48  % w stosunku rocznym  

(marża banku 5,06 p.p. + WIBOR 3M) 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 5.185,05 zł 

a) prowizja za udzielenie kredytu: 2,80 % 

b) kwota odsetek: 4.345,05 zł 

5) RRSO: 14,90 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 35.185,05 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 1.226,61 zł 

8) Informacja o warunkach dodatkowych, 
w tym niezbędnych do zawarcia umowach: 

nie dotyczy 

 

II. Kredyty hipoteczne 

1. Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego hipotecznego  

1) Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 

2) Okres kredytowania: 261 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 10,20 % w stosunku rocznym  

(marża banku 3,78 p.p.+ WIBOR 3M) 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 302.039,75 zł 

a) prowizja za udzielenie kredytu: 1,50% 

b) kwota odsetek: 298.720,75 zł 

c) opłata sądowa od wniosku o wpis hipoteki: 200,00 zł 

d) opłata skarbowa (podatek PCC): 19,00 zł 

e) opłata sądowa od wniosku o wykreślenie 
hipoteki: 

100,00 zł 

5) RRSO: 10,95 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 502.039,75 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej:  1.910,81 zł 

8) Informacja o warunkach dodatkowych, 
w tym niezbędnych do zawarcia umowach: 

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości 
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia 
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2. Reprezentatywny przykład kredytu Uniwersalny kredyt hipoteczny 

1) Całkowita kwota kredytu: 123.000,00 

2) Okres kredytowania:  180 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 11,49 % w stosunku rocznym  

(marża banku 5,07 p.p.+ WIBOR 3M) 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 138.413,78 zł 

a) prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % 

b) kwota odsetek: 135.634,78 zł 

c) opłata sądowa od wniosku o wpis hipoteki: 200,00 zł 

d) opłata skarbowa (podatek PCC): 19,00 zł 

e) opłata sądowa od wniosku o wykreślenie 
hipoteki: 

100,00 zł 

5) RRSO: 12,58 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 261.413,78 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej:  1.436,86 zł  

8) Informacja o warunkach dodatkowych, 
w tym niezbędnych do zawarcia umowach: 

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości 
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia 

 

 

 

 


