
Nazwa Banku RRSO
Przykład reprezentatywny

Oferta ważna 

na dzień

ABS Bank 

Spółdzielczy
8,29%

Przykład reprezentatywny:  Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,29%. Przykład 

reprezentatywny dla kredytu gotówkowego dla Klienta 

Aktywnego (wg definicji TOiP) – uwzględniający 

następujące założenia: całkowita kwota kredytu 

gotówkowego (bez kredytowanych kosztów) 59 100,00 zł; 

całkowita kwota do zapłaty 77 373,30 zł; oprocentowanie 

zmienne 7,99%; całkowity koszt kredytu 18 273,30 zł (w 

tym: prowizja 0 zł, odsetki 18 273,30 zł, suma opłat za 

prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

0 zł). Kredyt jest rozłożony na 83 miesięczne raty płatne 

15. dnia miesiąca, w tym 82 raty po 932,21 zł i ostatnia 

rata 932,08 zł. Kalkulacja dokonana 01 czerwca 2022r. na 

reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie 

niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc 

także wysokości kwoty zadłużenia.

16.01.2023

Bank BPS S.A. 13,64%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu Bezpieczna Gotówka wnioskowanego w Placówce 

Banku dla nowego Klienta  wynosi  13,64 %, całkowita 

kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20 000 PLN, 

całkowita kwota do zapłaty 24 162,86 PLN, 

oprocentowanie nominalne 11,99% stałe w skali roku, 

całkowity koszt kredytu 4 162,86 PLN (w tym: prowizja 0 

PLN, odsetki 3 910,86 PLN, suma opłat miesięcznych za 

prowadzenie rachunku iKonto w całym okresie 

kredytowania wynosi 252 PLN), 36 miesięcznych rat 

równych w wysokości po 664,19PLN.  Kalkulacja została 

dokonana na dzień 3 kwietnia 2023r. na 

reprezentatywnym przykładzie.Powyższa informacja nie 

stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie 

uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych 

związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów 

udzielonych przez inne instytucje finansowe.

03.04.2023



Bank Spółdzielczy w 

Chrzanowie
14,44%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

Kredytu gotówkowego udzielonego z uwzględnieniem 

warunków promocyjnych określonych w Regulaminie 

promocji kredytu gotówkowego w Banku Spółdzielczym 

Chrzanowie, obliczona zgodnie Ustawą o kredycie 

konsumenckim wynosi 14,44% dla kredytu gotówkowego 

w wysokości 10.000,00 zł udzielonego w 24 równych 

ratach kapitałowo – odsetkowych z oprocentowaniem 

11,99 %, prowizją za udzielenie kredytu 0,00 %, 

ubezpieczeniem na życie 159,00 zł. Na całkowity koszt 

kredytu w wysokości 1.439,11 zł składa się prowizja za 

udzielenie kredytu w kwocie 0,00 zł, suma odsetek za cały 

okres kredytowania 1.280,11 zł oraz składka z tytułu 

ubezpieczenia 159,00 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 

10.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu wynosi 490,44 zł, a 

całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 

11.439,11 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 

21.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Głogowie
10,74%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu gotówkowego wynosi:  10,74 %, całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowych kosztów) 20.000,00 zł, 

całkowita kwota do zapłaty 26.570,22 zł, oprocentowanie 

zmienne 8,75%, całkowity koszt kredytu 6.570,22 zł ( w 

tym prowizja 800,00 zł, odsetki 5770,22 zł) 72 raty równe 

w wysokości 357,87 zł. Kalkulacja została dokonana na 

dzień 12.01.2023 r.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Jaworze
11,86%

Kwota kredytu -10.000,- zł, całkowita kwota do zapłaty- 

11.707,99 zł; w tym całkowity koszt kredytu 1.707,99 zł na 

który składają się: odsetki – 1.057,99 zł, prowizja za 

udzielenie kredytu- 650,00zł (6,50% od kwoty kredytu) 

oprocentowanie zmienne przez pierwsze 12 m-cy 

kredytowania wynosi 6,00% , kolejne miesiące 7,50% w 

skali roku. Wysokość rat – w okresie promocyjnym 12 rat 

stałych w kwocie 304,06 zł pozostałe  34 raty stałe w 

kwocie 308,82 zł, ostatnia rata wyrównująca w kwocie 

306,41 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 

(RRSO) dla kredytu  wynosi: 11,86 %. Kalkulacja została 

wykonana na dzień 13.01.2023r. na reprezentatywnym 

przykładzie

16.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Jaworznie
9,45%

RRSO wynosi 9,45% przy następujących założeniach: 

oprocentowanie zmienne 9,06% w stosunku rocznym, 

stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 12M na 

dzień 31.03.2023 r. wynoszącej 7,06% i marży Banku w 

wysokości 2 p.p. Całkowita kwota kredytu wynosi 44.700 

zł, umowa zawarta w dniu 03.04.2023 r., na okres 58 

miesięcy, spłaty równe do 3-go dnia każdego miesiąca, 

wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 954,87 zł. Całkowity 

koszt kredytu wynosi zł 10.682,21, na który składają się 

odsetki w wysokości 10.682,21 zł. Całkowita kwota do 

zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi zł 55.382,21 zł.

16.05.2023

Bank Spółdzielczy w 

Jeleśni
13,33%

Przykład reprezentatywny: Całkowita kwota kredytu: 6 

000,00zł., liczba rat: 18 rat płatnych co miesiąc, 

oprocentowanie nominalne  7,90% stałe w stosunku 

rocznym, prowizja od kredytu dla klientów posiadających 

ROR 3,00% tj. 180,00zł.,opłata za rozpatrzenie wniosku 

30,00zł. rata stała 354,57zł., łączna suma odsetek 

379,86zł., całkowity koszt kredytu 589,86zł. Całkowita 

kwota do zapłaty 6 589,86 zł.  Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania 13,331101%. Kalkulacja została dokonana 

na dzień 10.01.2023r. Udzielenie kredytu uzależnione jest 

od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Kątach 

Wrocławskich

10,45%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

10,45% i została wyliczona przy następujących założeniach: 

całkowita kwota kredytu w wysokości 10 000,00 zł , 

oprocentowanie stałe w wysokości 9,98% w stosunku 

rocznym, 35 miesięcznych rat stałych w wysokość  322,64 

zł, ostatnia 36 rata w wysokości 322,62 zł. Całkowity koszt 

kredytu wynosi 1 615,02 zł na który składają się: odsetki w 

wysokości 1 615,02 zł, prowizja za udzielenie kredytu w 

wysokości 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez 

Kredytobiorcę wynosi 11 615,02 zł. Ostateczne warunki 

kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, 

daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.  

Kalkulacja dokonana na dzień 15.06.2022 r.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Krzepicach
7,22%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla 

reprezentatywnego przykładu wynosi 7,22% przy 

następujących założeniach: kwota kredytu 70.000,00zł, 

okres spłaty 96 miesięcy, raty płatne każdego ostatniego 

roboczego dnia miesiąca, oprocentowanie 6,99% zmienne 

w skali roku, prowizja za udzielenie kredytu 3.493,00zł, 

depozyt wekslowy 10,00zł. Całkowita kwota do zapłaty 

89.451,04zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 

12.01.2023r. Przyznanie kredytu uzależnione jest od 

wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dotyczące 

udzielenia kredytu dostępne są w Placówkach Banku.

16.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Łańcucie
11,85%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

11,8465% dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20 000,00 zł, okres 

kredytowania 60 miesięcy, spłata w równych 59 ratach (58 

rat po 445,00 zł i 1 rata wyrównująca 471,60 zł), 

oprocentowanie kredytu 11,25% w stosunku rocznym – 

wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu 

(stopa zmienna WIBOR 6M – 7,25% wg stanu na dzień 

11.01.2023 r.) i marży Banku w wysokości 4,00 p.p. 

Całkowita kwota do zapłaty 26 281,60 zł, w tym całkowity 

koszt kredytu 6 281,60 zł (prowizja 0,00 zł, odsetki 6 

281,60 zł). Kalkulacja dokonana na dzień 11 stycznia 2023 

r. na reprezentatywnym przykładzie.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Miliczu
10,43%

RRSO na dzień 01.12.2022 r. dla reprezentatywnego 

przykładu wynosi 10,43% przy następujących założeniach: 

całkowita kwota kredytu 7000,00 zł, całkowita kwota do 

zapłaty 7.736,15 zł, okres spłaty 24 miesiące, 

oprocentowanie stałe w wysokości 7,9% w skali roku, 

całkowity koszt kredytu 736,15 zł  (w tym: prowizja 0,00 zł, 

odsetki 592,15 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, opłata za 

prowadzenie ROR 144,00 zł), spłata w 23 równych ratach 

w wysokości 316,28 zł oraz ostatnia 24. rata w wysokości 

317,71 zł - oferta do ważna do 31.03.2023.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Nowej Soli
10,20%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 10,20 

% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez 

kredytowanych kosztów)  w wys. 10.000,- zł; umowa na 36 

m-cy;  oprocentowanie stałe 9,75 % w skali roku;  prowizja 

0 %;  Całkowita kwota do spłaty 11.577,47 zł;  całkowity 

koszt kredytu zł  1.577,47;  Do spłaty 35 rat równych po zł 

321,60, ostatnia rata zł 321,47.  Kalkulacja na dzień 

25.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie, w oparciu 

u warunki obowiązujące od 01.08.2022 r.  Informacja nie 

stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Otmuchowie
16,00%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania(RRSO) wynosi 

16,00% . Przykład reprezentatywny dla kredytu 

gotówkowego "Bezpieczna Gotówka" w wysokości 6 

000,00 zł - Rata w wysokości 152,15 zł  za 6 000,00 zł 

kredytu spłacanego w 48 miesięcznych równych ratach 

kapitałowo- odsetkowych z oprocentowaniem zmiennym 

9,90 % w stosunku rocznym i prowizją za jego udzielenie 

3,0 %.  Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1 568,50 zł 

składa się : opłata przygotowawcza w kwocie 100,00 zł , 

prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 180,00 zł , 

suma odsetek za okres kredytowania wynosi 1 288,50 zł . 

Całkowita kwota kredytu wynosi 6 000,00 zł , całkowita 

kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 7 568,50 zł. 

Kalkulacja dokonana w dniu  13.01.2023 r.

16.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Ozorkowie
10,45%

Reprezentatywny przykład: Kwota kredytu – 15.000,00 zł; 

łączna kwota odsetek 2.297,96 zł; wysokośc opłaty 

przygotowawczej 30,00 zł; wysokość prowizji 75,00 zł 

(0,5%), okres obowiązywania umowy 36 miesięcy; 

całkowity koszt kredytu 2.402,96 zł; wysokość rat 

kapitałowo-odsetkowych 480,50 zł; rzeczywista roczna 

stopa oprocentowania wynosi 10,45%.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Pajęcznie
8,90%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

8,90%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 35 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 42 

747,97 zł oprocentowanie zmienne 6,39% całkowity koszt 

kredytu 7 727,97 zł (w tym: prowizja 1 750,00 zł, odsetki 5 

977,97 zł), 60 miesięcznych rat równych po 683,98 zł i 

ostatnia rata: 623,15 zł. Kalkulacja została dokonana na 

dzień 30.12.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Parczewie
7,32%

Kredyt „Rok z BS”  Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,32 %, kwota kredytu 

(bez kredytowanych kosztów) 10.000,00 zł, całkowita 

kwota do zapłaty 10.378,65 zł, oprocentowanie stałe 6,99 

% w skali roku, całkowity koszt kredytu 378,65 zł (w tym: 

prowizja 0,00 zł, odsetki 378,65 zł, opłata przygotowawcza 

0,00 zł), spłata w 12 miesięcznych ratach malejących, 

kwota najwyższej raty kapitałowo-odsetkowej: 889,68 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2023r. na 

reprezentatywnym przykładzie.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Porąbce
20,04%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu gotówkowego BEZPIECZNA GOTÓWKA wynosi 

20,04%,  całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 10.000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 

12.858,92 PLN, oprocentowanie nominalne 13,00 % stałe 

w skali roku, całkowity koszt kredytu 2.858,92 PLN (w tym: 

opłata za rozpatrzenie wniosku 30,00 PLN, prowizja 700,00 

PLN, odsetki 2.128,92 PLN), 36 miesięcznych rat równych 

w wysokości po 336,92 PLN.  Kalkulacja została dokonana 

na dzień 11 stycznia 2023r. na reprezentatywnym 

przykładzie. Powyższa informacja nie stanowi oferty w 

rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe 

wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia 

ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z 

wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez 

inne instytucje finansowe.

16.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Pszczynie
12,24%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 

12,24 % dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu: 15 000,00 PLN, okres kredytowania: 72 miesiące; 

oprocentowanie stałe kredytu: 9,75% w skali roku, równa 

rata miesięczna: 281,12 PLN, łączna liczba rat: 71, 

całkowity koszt kredytu: 5 705,73 PLN, w tym: suma 

odsetek w całym okresie kredytowania: 4 955,73 PLN, 

opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego od 

kwoty wnioskowanej (opłata przygotowawcza) 0,00 PLN,: 

prowizja za udzielenie kredytu 5,00 % wynosząca: 750,00 

PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 20 705,73 PLN.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Radomiu
11,36%

Wyliczenia  reprezentatywne  dla kredytu  gotówkowego   

na dzień 12.01.2023r.: Całkowita  kwota kredytu:  100 000 

zł.; okres kredytowania 48 miesięcy; oprocentowanie 

kredytu: 9,20%  zmienne w skali roku. Rzeczywista roczna 

stopa oprocentowania: 11,36%. Równa rata kapitałowo 

odsetkowa 2.497,94 zł. Całkowity koszt kredytu 22.901,40 

zł., w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 

19.901,40 zł., prowizja za udzielenie kredytu: 3,0% kwoty 

kredytu wynosząca 3.000 zł. całkowita kwota do zapłaty 

wynosi: 122.901,40zł.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Siedlcach
15,38%

- kwota kredytu wynosi 20.000,00 PLN, - spłata kredytu 

następuje w 36 ratach miesięcznych, - oprocentowanie dla 

kredytów konsumenckich do jednego roku – WIBOR 3M + 

marża 4,10 pp. - koszt odsetek na okres 3 lat – 3 510,25 

PLN, - koszty związane z udzieleniem kredytu (prowizja) – 

4,00% kwoty kredytu tj. 800,00 PLN

16.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Słomnikach
14,56%

Bank Spółdzielczy w Słomnikach Kredyt gotówkowy 

Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) na dzień 

1.01.2023 r. wynosi 14,56% przy następujących 

założeniach: całkowita kwota kredytu 27000,00 zł (bez 

kredytowanych kosztów); okres kredytowania 60 miesięcy; 

oprocentowanie kredytu 11,64% w skali roku wyliczone, 

jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa 

zmienna 6M WIBOR 7,14%) i stałej marży banku 4,5 p.p.; 

równa rata miesięczna (annuitetowa), 59 rat po 595,50 zł i 

60 rata w kwocie 595,40 zł, łączna liczba rat 60. Całkowity 

koszt kredytu 9936,29 zł, w tym: suma odsetek w całym 

okresie kredytowania 8729,90 zł, opłata przygotowawcza 

0% kwoty kredytu 0,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 

2,9% kwoty kredytu 783,00 zł, dobrowolne ubezpieczenie 

Kredytobiorcy na wypadek śmierci na przykładzie SALTUS 

TU na Życie S.A. ze składką płatną jednorazowo za cały 

okres kredytowania 423,39 zł dla osoby w wieku 43 lata. 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 36936,29 zł. 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie 

obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu 

w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 6M do 

określonego poziomu maksymalnego 14%, co spowoduje 

podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu. Wysokość 

kredytu uzależniona jest od wyniku oceny zdolności 

kredytowej. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu 

art. 66 Kodeksy Cywilnego.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Szczekocinach
10,46%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) w 

rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 

maja 2011r. późn.zm. dla reprezentatywnego przykładu 

wynosi 10,46% przy następujących założeniach: kredyt 

udzielony w dniu 13.01.2023R., całkowita kwota kredytu 

10.000,00 PLN spłacona w 24 równych ratach 461,36 PLN 

(ostatnia wyrównawcza w wysokości 462,67 PLN), 

oprocentowanie obowiązujące przez cały okres 

kredytowania wynosi 9,99% w stosunku rocznym 

(oprocentowanie stałe) prowizja 0,00% od udzielonej 

kwoty kredytu. Całkowity koszt kredytu dla poniższego 

reprezentatywnego przykładu wynosi 1.073,95 PLN. 

Całkowita kwota do zapłaty 11.073,95 PLN w tym kwota 

kredytu 10.000,00 PLN, prowizja 0 PLN, opłata 

przygotowawcza 0,00 PLN, suma odsetek w całym okresie 

kredytowania 1.073,95 PLN.

16.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Wysokiej
18,70%

* rzeczywista roczna stopa oprocentowania w rozumieniu 

ustawy o kredycie konsumenckim z 2011r.  wynosi: 18,70 

% przy założeniach: kredyt udzielany 07.11.2022r. na 36 

miesięcy w wysokości 14 000,00 zł, oprocentowanie 

nominalne zmienne wynosi 13,40%, prowizja 5%, opłata 

przygotowawcza 30,00 zł,  spłacany w 36 ratach 

miesięcznych, równych od 10.12.2022r., odsetki płatne 10 

dnia roboczego każdego miesiąca,  koszt zabezpieczenia 0 

zł, Całkowity koszt kredytu 3 754,14 zł, całkowita kwota do 

zapłaty przez konsumenta: 17 754,14 zł.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Zawadzkiem
18,01%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 

18,01% dla kredytu w kwocie 30.000,00zł, udzielonego na 

okres 60 miesięcy, o oprocentowaniu zmiennym 14,55% w 

skali roku. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 43.596,27 

zł, w tym odsetki 12.246,27 zł, prowizja 1.200,00 zł, opłata 

przygotowawcza 150,00 zł, wysokość miesięcznej raty 

704,10 zł.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Zgierzu
10,17%

Bezpieczny kredyt gotówkowy: Założenia: Kwota kredytu 8 

967,00 zł Okres: 36 m-cy Oprocentowanie 8,99% 

Mężczyzna 30 lat, Składka ubezpieczeniowa w SALTUS 

96,00 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 

wynosi 10,17%, całkowita kwota kredytu (bez 

kredytowanych kosztów) 8 967,00 zł, całkowita kwota do 

zapłaty 10 359,37 zł, oprocentowanie nominalne 8,99 % 

stałe w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 392,37 zł (w 

tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 1 296,37 zł, ubezpieczenie na 

życie 96,00 zł), umowa zawarta na okres 36 miesięcy, 35 

miesięcznych rat równych w wysokości po 285,09 zł, 

ostatnia rata w wysokości 285,22 zł. Kalkulacja została 

dokonana na dzień 11.01.2023 r. na reprezentatywnym 

przykładzie.

16.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Żorach
11,66%

Do obliczenia przyjęto dane na dzień 10.01.2023r.: 

całkowita kwota kredytu 15.000,00 zł, 36 rat w wysokości 

491,22 zł, oprocentowanie stałe 11% w stosunku rocznym. 

Prowizja 0%. Całkowity koszt kredytu wynosi 2.698,97 zł. 

(na który składają się: prowizja 0,00 zł., odsetki 2.683,97 

zł., ustanowienie zabezpieczenia 15,00 zł.). Niniejszy 

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w 

rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny.

16.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Żyrakowie
10,06%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w 

ramach oferty produktowej „Bezpieczna Gotówka” wynosi 

10,06%, całkowita kwota kredytu: 20 000 zł, całkowita 

kwota do zapłaty: 23 225,03 zł, oprocentowanie stałe: 

7,99 %, całkowity koszt kredytu: 3 225,03 zł (w tym: 

prowizja: 500,00 zł, odsetki: 2 725,03 zł), 40 miesięcznych 

rat malejących (w tym najwyższa rata w wysokości 631,34 

zł, ostatnia rata 503,28 zł). Kalkulacja została dokonana na 

10.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. W 

ramach oferty maksymalna kwota kredytu to 100 000 zł. 

Maksymalny okres kredytowania do 60 miesięcy. 

Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności 

kredytowej Klienta.

16.01.2023

Mazovia Bank 

Spółdzielczy
9,93%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 

Idealnego Kredytu Gotówkowego wynosi 9,93%; całkowita 

kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 10 000 zł; 

całkowita kwota do zapłaty: 10 520,23 zł; oprocentowanie 

stałe: 9,50%; całkowity koszt kredytu: 520,23 zł, w tym 

prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 520,23 zł; 12 miesięcznych rat, 

w tym 11 równych rat w wysokości 876,84 zł, ostatnia 

rata: 874,99 zł. Kalkulacja została dokonana na 13.01.2023 

r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki 

kredytowania zależą od zdolności kredytowej Klienta, 

kwoty kredytu, daty wypłaty kredytu, okresu 

kredytowania oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły 

oferty dostępne są w placówkach Mazovia Banku oraz na 

stronie www.mazoviabank.pl.

16.01.2023



Mazowiecki Bank 

Spółdzielczy w 

Łomiankach

14%

Reprezentatywny przykład – kredyt Szybka Gotówka Z 

PAKIETEM UBEZPIECZEŃ Kwota kredytu – 20 000,00 PLN 

Okres kredytowania – 36 miesięcy Rzeczywista roczna 

stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 14,87 %, całkowita 

kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20 000,00 

PLN, okres kredytowania 36 miesięcy, całkowita kwota do 

zapłaty 24 211,63 PLN, oprocentowanie nominalne stałe 

9,99 % w skali roku, całkowity koszt kredytu 4 211,63 PLN 

(w tym prowizja za udzielenie kredytu 600,00 PLN, opłaty z 

tytułu ubezpieczenia 475,00 PLN, odsetki 3 136,63 PLN) 35 

miesięcznych rat kapitałowo – odsetkowych w kwocie 

642,59 PLN każda, ostatnia 36 rata 645,98 PLN.  Kalkulacja 

została dokonana na dzień: 09.01.2023 r. na 

reprezentatywnym przykładzie.  Reprezentatywny 

przykład – kredyt Szybka Gotówka   BEZ PAKIETU 

UBEZPIECZEŃ Kwota kredytu – 20 000,00 PLN Okres 

kredytowania – 36 miesięcy Rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania (RRSO) wynosi 14,00 %, całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20 000,00 PLN, 

okres kredytowania 36 miesięcy, całkowita kwota do 

zapłaty 24 065,47 PLN, oprocentowanie nominalne stałe 

10,99 % w skali roku, całkowity koszt kredytu 4 065,47 PLN 

(w tym prowizja za udzielenie kredytu 600,00 PLN, odsetki 

3 465,47 PLN) 35 miesięcznych rat kapitałowo – 

odsetkowych w kwocie 651,71 PLN każda, ostatnia 36 rata 

655,62 PLN.  Stan na 09.01.2023 r. Niniejsza propozycja 

nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu 

Cywilnego. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku 

badania zdolności kredytowej. Szczegóły oferty, Regulamin 

16.01.2023

Vistula Bank 

Spółdzielczy
15,05%

RRSO i przykład reprezentatywny 	 	 Nazwa	Parametr 

(przykład) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 

(RRSO) [%]	15,05% Całkowita kwota kredytu (bez 

kredytowanych kosztów) [zł]	12 500 zł Calkowita kwota do 

zapłaty [zł]	11 500 zł Oprocentowanie nominalne w skali 

roku [stałe, zmienne]	7,20% Całkowity koszt kredytu [zł]	13 

000 zł w tym:	 prowizja [zł],	250 zł składka ubezpiwczeniowa 

[zł]	300 zł odsetki [zł]	500 zł Liczba miesięcznych rat 

równych w wysokości po [zł]	36 Dzień, na który dokonano 

kalkulacji przykładu reperezentatywnego	2023-01-13 Treść 

klauzuli - pouczenie prawne - nieedytowalne 	Rzeczywista 

Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi XX,XX %, 

całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) XX 

XXX zł, całkowita kwota do zapłaty XX XXXX zł, 

oprocentowanie nominalne X,XX % [stałe] [zmienne] w 

skali roku, całkowity koszt kredytu XXXX,XX ZŁ (w tym: 

prowizja X XXX,XX zł, [składka ubezpieczeniowa], odsetki 

XX XXX,XX zł.), XX miesięcznych rat [równych / malejących 

] w wysokości po XXX,XX zł.

16.01.2023



Warmiński Bank 

Spółdzielczy
9,71%

Przykład reprezentatywny dla kredytu „Kredyt Sezonowy 

Tani Kredyt”.  Całkowita kwota Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,71%. Całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 5 000,00 

PLN, całkowita kwota do zapłaty 5 499,14 PLN, 

oprocentowanie stałe 9,30% w skali roku, prowizja 0,00%, 

całkowity koszt kredytu 499,14 PLN, w tym prowizja 0,00 

PLN, odsetki 499,14 PLN, bez ROR, bez ubezpieczenia, 24 

miesięczne raty, w tym 23 rat równych po 229,13 PLN, 

ostatnia rata wyrównująca w wysokości 229,15 PLN

16.01.2023

Bank Spółdzielczy 

"Bank Rolników"  w 

Opolu

12,18%

Rata w wysokości 226,14 zł za 5.000,00 zł kredytu 

gotówkowego spłacanego  w 24 równych ratach 

kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem stałym, 

opłatą przygotowawczą i prowizją za jego udzielenie 2,5 %. 

RRSO wynosi 12,18 %. Na całkowity koszt kredytu  w 

wysokości 602,27 zł składa się: opłata przygotowawcza w 

kwocie 50,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu w 

wysokości 125,00 zł, suma odsetek za cały okres 

kredytowania  w wysokości 427,27 zł. Całkowita kwota 

kredytu wynosi 5.000,00 zł . Całkowita kwota do zapłaty 

przez  kredytobiorcę wynosi 5.602,27 zł.  Informacja wg 

stanu  na 01.06.2022r.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy 

Czechowice-

Dziedzice-Bestwina

14,49%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu 

wynosi 14,49% dla kredytu 10 000,00zł  spłacanego w 36 

miesięcznych równych ratach annuitetowych z 

oprocentowaniem stałym  11,50% w skali roku, prowizją 

za udzielenie kredytu w wysokości 2,50% kwoty kredytu tj. 

250,00zł oraz  opłatą przygotowawczą w wysokości 

50,00zł. W ramach RRSO uwzględniono całkowitą  kwotę 

kredytu wynoszącą 10 000,00zł, całkowity koszt kredytu w 

wysokości 2 170,70zł, na który  składają się w/w prowizja, 

opłata i odsetki za cały okres kredytowania w wysokości 1 

870,70zł.  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 

wynosi 12 170,70zł. W zakresie powyższych  wyliczeń 

przyjęto założenie, że spłata rat i odsetek będzie 

następowała ostatniego dnia każdego miesiąca,  

począwszy od 30 grudnia 2022r. Kalkulacja została 

dokonana na dzień 30.11.2022r. na  reprezentatywnym 

przykładzie. Ulotka ma charakter informacyjny i nie 

stanowi oferty w rozumieniu  przepisów prawa cywilnego. 

Informacja ważna jest do 31.03.2023r.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy 

Grodków-Łosiów z 

siedzibą w 

Grodkowie

9,43%

Kredyt na 30 miesięcy. Całkowita kwota kredytu 16 000,00 

zł, wysokość miesięcznej raty 590,21 zł.  Całkowity koszt 

kredytu 1 916,40 zł (odsetki 1 706,40 zł, prowizja 0,00 zł, 

koszt prowadzenia rachunku 210,00 zł). Całkowita kwota 

do zapłaty 17 916,40 zł.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Aleksandrowie 

Łódzkim

8,30%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu gotówkowego „na szczęście” wynosi 8,30 %, 

całkowita kwota kredytu 30 000 zł, całkowita kwota do 

zapłaty 36 503,58 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 8 

%, całkowity koszt kredytu to 6 503,58 zł, w tym: prowizja 

0 zł, odsetki 6 503,58 zł, koszt prowadzenia rachunku BS 

Net z kartą – 0 zł miesięcznie (rachunek z regularnym 

miesięcznym wpływem/wpłatą w wysokości co najmniej 

raty kapitałowo - odsetkowej i transakcjami 

bezgotówkowymi kartą na min. 500 zł miesięcznie), 

umowa zawarta na okres 60 miesięcy, 59 miesięcznych rat 

równych w kwocie 608,32 zł, ostatnia rata wyrównująca 

612,70 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 

24.10.2022 r.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Andrespolu
16,78%

Całkowita kwota kredytu: 10.000 PLN, okres 

kredytowania: 60 miesięcy, oprocentowanie stałe kredytu: 

14,00 %. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 

wynosi: 16,78 %. Całkowity koszt kredytu: 4.306,82 PLN ( 

w tym prowizja 350,00 PLN, odsetki 3.956,82 PLN).  

Całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitego kosztu 

kredytu i kwoty kredytu)   14.306,82 PLN. Rata kredytu - 

raty równe: 232,95 PLN. Kalkulacja została dokonana na 

dzień 09.01.2023 r. na przykładzie reprezentatywnym.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Augustowie
13,90%

Kredyt gotówkowy  Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego 

na dzień 09.01.2023 r. wynosi: 13,90 % dla następujących 

założeń: całkowita kwota kredytu: 50.000,00 PLN, okres 

kredytowania: 60 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 

12,00 % w skali roku, zmienne, ustalone Uchwałą Zarządu 

Banku Spółdzielczego w Augustowie. Spłata kredytu w 59 

ratach miesięcznych równych: 58 rat w wysokości: 

1.134,52 zł PLN, 1 rata w wysokości: 1.079,44 PLN. 

Całkowity koszt kredytu: 18.111,60 PLN, w tym: suma 

odsetek w całym okresie kredytowania: 16.881,60 PLN, 

prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 

kredytowego: 50,00 PLN,  prowizja za udzielenie kredytu: 

2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.000,00 

PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR z którego będą 

dokonywane spłaty kredytu: 180,00 PLN. Całkowita kwota 

do zapłaty wynosi: 68.111,60 PLN. Powyższa informacja 

nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu 

cywilnego.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Baborowie
11,76%

Kredyt gotówkowy w wysokości 10.000,00 zł
11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Barcinie
15,92%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w 

rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 

maja 2011 r. określona według przykładu 

reprezentatywnego wynosi 15,92% przy następujących 

założeniach: całkowita kwota kredytu 9.800,00 zł, umowa 

zawarta na okres 26 miesięcy, oprocentowanie stałe 

12,00% w stosunku rocznym, 26 rat równych, wysokość 

raty 431,37 zł, ostatnia rata wyrównująca 389,74 zł, 

całkowity koszt kredytu 1.667,99 zł (w tym: odsetki 

1.373,99 zł, prowizja 294,00 zł (3%)). Całkowita kwota do 

zapłaty 11.467,99 zł. Kalkulacja została dokonana na 

przykładzie reprezentatywnym na dzień 29.12.2022 r.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Bartoszycach
11,38%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

11,38%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 36 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 46 

033,55 zł, oprocentowanie stałe 8% w stosunku rocznym, 

całkowity koszt kredytu 10 033,55 zł (w tym: odsetki 7 

753,55 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1 800,00 zł, koszt 

prowadzenia rachunku 480,00 zł), 58 miesięcznych rat w 

wysokości 741,58 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w 

kwocie 741,91 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 

05.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Będzinie
13,18%

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) 13,18% 

została wyliczona przy założeniach: całkowita kwota 

kredytu 5.000zł oprocentowanie stałe 10,5% w stosunku 

rocznym, umowa zawarta 27.12.2022r. na okres 60 

miesięcy, kredyt uruchomiony jednorazowo w dniu 

zawarcia umowy kredytowej, spłata w 60 malejących 

ratach (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe). 

Raty kapitałowe w wysokości 83,53zł plus należne odsetki. 

Całkowity koszt kredytu wynosi 1.512,59zł w tym prowizja 

4% w wysokości 200zł, odsetki w wysokości 1.312,59zł. 

Całkowita kwota do zapłaty 6.512,59zł.   Wyliczenia 

reprezentatywne dla kredytu konsumpcyjnego na 27 

grudnia 2022 r.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Białej Podlaskiej
9,39%

kredyt w kwocie 100 000,00 zł (bez kredytowanych 

kosztów), okres kredytowania 10 lat z oprocentowaniem 

zmiennym  8,50 % w stosunku rocznym,  prowizja 1,50% 

od kwoty kredytu tj. 1500,00 zł, spłacany w  miesięcznych  

malejących ratach. Rata  kapitałowa stała wynosząca 833 

zł  z wyjątkiem pierwszej wyrównawczej 873 zł. Odsetki 

naliczane od salda zadłużenia wg obowiązującej stopy 

procentowej za dany miesiąc (liczone według wzoru: 

kapitał * stopa oprocentowania w % * liczba dni w 

miesiącu / 360)  Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania wynosi    (RRSO)  9,39 %, odsetki:  

43435,33 zł, całkowity koszt kredytu: 44935,33 zł, (w tym: 

prowizja: 1500,00 zł, odsetki: 43435,33 zł, ubezpieczenie: 

0,00zł) całkowita kwota do zapłaty 144 935,33  zł;

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Białej Rawskiej
9,87%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu gotówkowego „Na marzenia” wynosi 9,87%, 

całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 53 

000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 80 979,31 zł, 

oprocentowanie zmienne 8,50% w skali roku, całkowity 

koszt kredytu 27 979,31 zł (w tym: prowizja  2 120,00 zł, 

odsetki  25 859,31 zł), umowa zawarta na okres 120 

miesięcy. Kredyt spłacany w 120 miesięcznych ratach 

kapitałowo-odsetkowych w tym: 119 równych rat 

kapitałowo-odsetkowych w kwocie  657,16 zł, oraz 

ostatnia wyrównująca rata kapitałowo-odsetkowa w 

kwocie  657,27 zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 

15.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne 

oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości 

odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość 

kwoty zadłużenia. Decyzja o przyznaniu kredytu i jego 

wysokości zależy od zdolności kredytowej Klienta. 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 

66 Kodeksu cywilnego.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Bielsku Podlaskim
12,25%

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 

12,25% dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu: 30 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres 

kredytowania: 36 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 

10,50% w skali roku – zgodnie z Tabelą oprocentowania; 

spłata kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych 

w kwocie 975,07 PLN, przy czym ostatnia rata w kwocie 

663,36 PLN. Całkowity koszt kredytu 5.240,81 PLN, w tym: 

suma odsetek w całym okresie kredytowania: 4.790,81 

PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 450,00 PLN, prowizja 

za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00 PLN. Całkowita 

kwota do zapłaty wynosi: 35.240,81 PLN. Kalkulacja 

została dokonana na dzień 27.08.2022 r. na przykładzie 

reprezentatywnym.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Biłgoraju
15,11%

Kredyt Bezpieczna Gotówka  Rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania (RRSO) wynosi  15,11%  Reprezentatywny 

przykład: Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 10 000 PLN, okres kredytowania 96 miesięcy, 

całkowita kwota do zapłaty 16 435,58 PLN, 

oprocentowanie nominalne 12,75% stałe w skali roku, 

całkowity koszt kredytu 6 435,58 PLN (w tym: opłata za 

rozpatrzenie wniosku kredytowego: 50 PLN, prowizja 400 

PLN, odsetki 5 985,58 PLN), 95 miesięcznych rat równych 

w wysokości po 167,00 PLN ostatnia 96 rata jest ratą 

wyrównawczą w wysokości: 120,58 PLN. Kalkulacja została 

dokonana na dzień 11 stycznia 2023r na 

reprezentatywnym przykładzie.  Powyższa informacja nie 

stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie 

uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych 

związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów 

udzielonych przez inne instytucje finansowe.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Biszczy
11,15%

Całkowita kwota kredytu 20 000 zł, okres kredytowania 60 

miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 9,90 %, 

kwota odsetek 5 013,35 zł, prowizja za udzielenie kredytu 

dla posiadaczy rachunku 1,00 % całkowitej kwoty kredytu, 

opłata za wniosek 100,00 zł. Przy przyjęciu wyżej 

wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,15 %, 

całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej 

kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 25 

313,35 zł.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Brańsku
11,22%

RRSO na dzień 02.01.2023r. dla reprezentatywnego 

przykładu wynosi 11,22%dla całkowitej kwoty 100 

000,00zł spłaconej  w 60 ratach kapitałowo-odsetkowych, 

59 rat po 2 091,78 oraz ostatnia rata wyrównująca 2 

108,56 zł. Stopa procentowa kredytu wynosi 9,0% w skali 

roku (oprocentowanie stałe) -  całkowita kwota do spłaty 

129 483,58 -  całkowita kwota kredytu 100 000,00 -  odsetki 

25 523,58 -  koszt prowizji i ubezpieczenia 3 960,00

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Busku-Zdroju
13,94%

Całkowita kwota kredytu: 20 000,00 PLN, okres 

kredytowania: 36 miesięcy;  oprocentowanie kredytu: 

9,50% w skali roku – raty równe, 35 rat w kwocie 639,00 

PLN ostatnia rata w kwocie 646,43 PLN, łączna liczba rat: 

36.  Całkowity koszt kredytu 4 011,43 PLN, w tym: suma 

odsetek w całym okresie kredytowania: 3 011,43 PLN, 

prowizja za udzielenie kredytu: 5,00 % kwoty udzielonego 

kredytu wynosząca: 1 000,00 PLN. Całkowita kwota do 

zapłaty wynosi: 24 011,43 PLN. Oprocentowanie kredytu 

jest stałe i w okresie obowiązywania umowy kredytu nie 

może ulec zmianie.  Wyliczenia reprezentatywne dla 

kredytu gotówkowego na 09 stycznia 2023 r.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Chojnicach
11,93%

Przykład reprezentatywny dla wariantu 14.020,00PLN na 

12 miesięcy. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 

(RRSO) wynosi 9,97 % dla posiadaczy rachunku oraz 

11,93% dla nieposiadających rachunku, całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów 14.020,00PLN), 

całkowita kwota do zapłaty 14.748,74PLN dla posiadaczy 

rachunku oraz  14.875,04PLN  dla nieposiadających 

rachunku , oprocentowanie stałe: 6,95%, całkowity koszt 

kredytu 728,74PLN dla posiadaczy rachunku oraz 

855,04PLN dla nieposiadających rachunku (prowizja: 0 PLN 

dla posiadaczy rachunku oraz 210,30PLN dla 

nieposiadających rachunku , odsetki: 533,74PLN, 

ubezpieczenie na życie 111 PLN), 12 rat miesięcznych tj. 11 

rat po 1.212,81PLN i ostatnia wyrównująca rata w kwocie 

1.212,83PLN. Informacje zostały podane na podstawie  

reprezentatywnego przykładu z dn. 01-07-2022r. 

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności  

kredytowej klienta oraz wyboru daty wypłaty i daty 

płatności pierwszej raty kredytu.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Chojnowie
9,09%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

9,09%, całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł, całkowita 

kwota do zapłaty 61.424,65 zł, oprocentowanie stałe w 

skali roku 7,0%, całkowity koszt kredytu 11.424,65 zł (w 

tym prowizja 1500,00 zł, odsetki 9414,65 zł, koszt 

prowadzenia rachunku osobistego 510 zł). Umowa zawarta 

na 60 miesiecy, 59 rat równych w kwocie 990,25 zł, 

ostatnia rata w kwocie 989,90 zł. Kalkulacja została 

dokonana na dzień 02.08.2022 r. na reprezentatywnym 

przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Cieszynie
13,37%

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) wynosi 

13,37 % i została wyliczona przy następujących 

założeniach: całkowita kwota pożyczki wynosi 28 400,00 zł, 

oprocentowanie stałe w wysokości 9,50% w stosunku 

rocznym, umowa zawarta w dniu 28.09.2022 r. na okres                  

50 miesięcy, pożyczka uruchamiana jednorazowo w dniu 

zawarcia umowy pożyczki, spłata w miesięcznych 

annuitetowych ratach kapitałowo – odsetkowych w 

wysokości 690,03 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi 7 

777,11 zł, na który składają się odsetki w wysokości 6 

101,51 zł, prowizja za udzielenie pożyczki 1 675,60 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 

36 177,11 zł. Informacja dotycząca RRSO została podana 

przez Bank Spółdzielczy w Cieszynie na podstawie 

reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o 

kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 r.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Cycowie
12,65%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu gotówkowego  wynosi  12,65%,  całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000,00 zł, 

całkowita kwota do zapłaty 11.166,29 zł, oprocentowanie 

nominalne 7,99% stałe w skali roku, całkowity koszt 

kredytu 1.166,29zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 

100,00 zł, odsetki 799,29zł, składka ubezpieczenia na życie 

Kredytobiorcy  jednorazowa 152,00 zł, suma opłat 

miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR w całym 

okresie kredytowania wynosi 115,00 zł), spłata kredytu w 

23 miesięcznych ratach malejących z najwyższą ratą 

kapitałowo-odsetkową w wysokości  503,88 zł, płatne 

każdego dwudziestego pierwszego dnia miesiąca.   

Kalkulacja została dokonana na dzień 21 listopada 2022r. 

na reprezentatywnym przykładzie.  Powyższa informacja 

nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy 

i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych 

związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów 

udzielonych przez inne instytucje finansowe.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Czarnym Dunajcu
18,69%

KREDYT GOTÓWKOWY  Oprocentowanie 14,70% Prowizja 

4% Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 

wynosi 18,69% Przykład reprezentatywny dla kredytu 

gotówkowego – uwzględniający następujące założenia: 

całkowita kwota kredytu (Bank nie kredytuje kosztów) 

25.500,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 34.022,12 zł; 

oprocentowanie stałe 14,70%; całkowity koszt kredytu 

8.522,12 zł (w tym: opłata za rozpatrzenie wniosku 30 zł, 

prowizja/ opłata przygotowawcza 1020,00 zł, odsetki 

7.472,12 zł. Kredyt  jest rozłożony na 43 miesięcznych 

równych rat kapitałowo odsetkowych płatnych w okresach 

miesięcznych, w tym 42 rat po 766,63 zł i ostatnia rata 

773,66 zł. Kalkulacja dokonana w dniu 1 lipca 2022 r.  – na 

reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Czyżewie
14,71%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu wynosi: 14,71%, całkowita kwota kredytu (bez 

kredytowanych kosztów): 10 000,00 zł, całkowita kwota 

do zapłaty: 11 632,29 zł, oprocentowanie zmienne: 9,90% 

w skali roku, całkowity koszt kredytu bez ubezpieczenia 

wynosi 1 632,29 zł (w tym: prowizja: 300,00 zł, koszt 

prowadzenia rachunku oszczędnościowo – 

rozliczeniowego 140,00 zł, odsetki: 1 192,29 zł), 28 

miesięcznych malejących rat w wysokości: pierwsza rata 

kapitałowo–odsetkowa: 442,37 zł, ostatnia rata 

kapitałowo–odsetkowa: 359,90 zł. Kalkulacja została 

dokonana na dzień 2 stycznia 2023 r. na 

reprezentatywnym przykładzie. Dostępność produktu oraz 

warunki kredytowania uzależnione są od wyniku 

przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej 

Klienta, na podstawie przekazanych przez niego informacji. 

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi 

oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Dąbrowie 

Tarnowskiej

15,17%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 

15,17% dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu: 30 000 PLN, okres kredytowania: 60 miesięcy; 

oprocentowanie kredytu: 11,50% w skali roku – wyliczone 

jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa 

referencyjna: 6,75%) i marży Banku w wysokości 4,75% 

(kredyt bez ubezpieczenia, kredyt z ubezpieczeniem z 

marżą 4,25%), równa rata miesięczna: 659,78 PLN, łączna 

liczba rat: 60. Całkowity koszt kredytu 11 355,69PLN, w 

tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 9 

586,69 PLN, opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 

kredytowego od kwoty wnioskowanej (opłata  

przygotowawcza): 50,00 PLN (dla kwoty do 5 000PLN 

opłata przygotowawcza wynosi 20,00PLN); prowizja za 

udzielenie kredytu 5% wynosząca: 1 500,00 PLN. Całkowita 

kwota do zapłaty wynosi: 41 355,69 PLN. Oprocentowanie 

kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy 

kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy 

referencyjnej NBP. Kalkulacja została dokonana na dzień 

20 grudnia 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Dobczycach
14,97%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 

14,97% dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu: 15.595,- PLN, okres kredytowania: 33 miesiące; 

oprocentowanie kredytu stałe: 10% w skali roku –, 

malejąca rata miesięczna: 595,60 PLN, łączna liczba rat: 

33. Całkowity koszt kredytu 2.989,90 PLN, w tym: suma 

odsetek w całym okresie kredytowania:  2.210,15 PLN, 

prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu:  5% 

kwoty udzielonego kredytu wynosząca 779,75 PLN. 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  18.584,90 PLN.  

Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2022 r. na 

reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Dobrzeniu Wielkim
13,27%

Rata w wysokości 922,71 PLN za 20.000,00 PLN kredytu 

spłacanego w 24 miesięcznych równych ratach kapitałowo 

– odsetkowych z oprocentowaniem stałym 9,99 % w 

stosunku rocznym i prowizją za jego udzielenie 0%. RRSO 

wynosi 13,27%. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 

2.642,18 PLN składa się: opłata przygotowawcza w kwocie 

60,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 

0,00 PLN, suma odsetek za okres kredytowania wynosi 

2.145,18 PLN, koszt ubezpieczenia na życie 437,00 PLN. 

Całkowita kwota kredytu wynosi 20.000,00 PLN, całkowita 

kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 22.642,18 

PLN. Informacja według stanu na dzień 11.01.2023 r. 

Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji dostępne są w 

siedzibie Banku.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Dynowie
7,53%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu gotówkowego „Okazja” wynosi 7,53%. Całkowita 

kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 22.000,00 zł, 

całkowita kwota do zapłaty 25.372,21 zł, oprocentowanie 

nominalne 6,50%, stałe w skali roku, całkowity koszt 

kredytu 3.372,21 zł (w tym: prowizja 330,00 zł, odsetki  

3.042,21 zł), 48 miesięcznych rat równych w wysokości po 

521,71 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 

31.12.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Garwolinie
7,44%

Założono, że  kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł ,  spłaty 

będą dokonywane miesięcznie w równych rat kapitałowo-

odsetkowych ,  za wyjątkiem ostatniej raty , która jest ratą 

wyrównującą ,zabezpieczenie stanowi oświadczenie o 

poddaniu się egzekucji oraz weksel własny „in blanco” bez 

prawa indosu wraz deklaracją wekslową, stała stopa 

oprocentowania w stosunku rocznym - 7,20% ;  Całkowita 

kwota pożyczki - 10.000,00 zł;  Rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania (RRSO)- 7,44% ; Czas obowiązywania 

umowy pożyczki - 36 miesięcy  Całkowita kwota do zapłaty 

- 11.148,22 zł  , z tego : kapitał 10.000,00 zł  odsetki 

1.148,22 zł prowizja od przyznanego kredytu 0% tj. 0,00 zł  

wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej  309,69 

zł .

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Gilowicach
12,43%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 

12,43% dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu: 20 000,00 zł., okres kredytowania: 24 miesięcy; 

oprocentowanie zmienne kredytu: 9,50% w skali roku, 

równa rata miesięczna: 918,29 zł., łączna liczba rat: 24. 

Całkowity koszt kredytu 2 484,76 zł., w tym: suma odsetek 

w całym okresie kredytowania: 2 034,76 zł., prowizja za 

udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu 

wynosząca 200,00 zł., opłata za rozpatrzenie wniosku 

50,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 22 484,76 zł. 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie 

obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie. 

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu 

wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 11 styczeń 2022r. na 

reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Gliwicach
13,48%

Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu 

gotówkowego "Kredyt za punkty", całkowitego kosztu 

kredytu gotówkowego, całkowitej kwoty do zapłaty przez 

konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania:  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu 

gotówkowego na dzień 09.01.2023r.: - Całkowita kwota 

kredytu: 15.000,00 PLN, - Okres kredytowania: 35 

miesięcy, - Oprocentowanie kredytu: 12.00% w skali roku 

zmienne, - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 

13.4883%, - Równa rata miesięczna: 511,28 PLN (ostatnia 

rata 462,06 PLN).   - Całkowity koszt kredytu: 2.995,58 

PLN, w tym: - suma odsetek w całym okresie 

kredytowania: 2.845,58 PLN, - prowizja za udzielenie 

kredytu: 1.0% kwoty kredytu wynosząca 150,00 PLN.   

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 17.845,58 PLN

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Głogówku
11,05%

Przykład reprezentatywny dla konsumenckiego Kredytu 

Okazjonalnego: Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,05% dla następujących 

założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów): 50 000 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 

64 017,52 PLN. Oprocentowanie stałe 8,99% w stosunku 

rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 14 017,52 PLN, 

w tym: (prowizja 1 750,00 PLN (3,5%) odsetki 12 267,52 

PLN). Spłata w 60 miesięcznych ratach, w tym: 59 

miesięcznych równych rat w wysokości po 1 037,65 PLN, 

ostatnia rata w kwocie 1 046,17 PLN.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Gogolinie
7,66%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 

7,657708% dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu: 9.000 PLN, okres kredytowania: 23 miesiące; 

oprocentowanie nominalne kredytu: 7,4 % stałe w 

stosunku rocznym, malejąca rata miesięczna: 447,56 PLN 

(najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa), łączna liczba rat: 

23. Całkowity koszt kredytu 667,11 PLN  (w tym: prowizja 

przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 

0,00 PLN, prowizja za przyznanie kredytu 0,00 PLN, suma 

odsetek w całym okresie kredytowania: 667,11 PLN). 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 9.667,11 PLN. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 1 sierpnia 2022 r. na 

reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Gorlicach
10,82%

Całkowita kwota kredytu 30.000 zł spłacana w 30 

miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych 

po 1 127,38 zł, stopa oprocentowania stała w wysokości: 

9,50% w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty 

przez Konsumenta wynosi: 34 122,91 zł, w tym całkowita 

kwota kredytu 30.000 zł, całkowity koszt kredytu 4 122,91 

zł na który składają się: odsetki 3 822,91 zł, prowizja 

od udzielonego kredytu 300,00 zł. RRSO (Rzeczywista 

roczna stopa oprocentowania) dla reprezentatywnego 

przykładu wyliczonego na dzień 09.01.2023r. wynosi: 

10,818616%.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Gostyninie
10,70%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu gotówkowego wynosi 10,70%, całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowych kosztów) 25 000 PLN, całkowita 

kwota do zapłaty 31 745,26 PLN, oprocentowanie 

nominalne 8,50% stałe w skali roku, całkowity koszt 

kredytu 6 745,26 PLN (w tym: prowizja 975,00 PLN, 

odsetki 5 770,26 PLN), 59 miesięcznych rat równych w 

wysokości po 512,91 PLN i ostatnia rata w wysokości 

508,57 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 

10.01.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.  Powyższa 

informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 

Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter 

szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 

zdolności kredytowej klienta, kwoty kredytu, daty wypłaty 

kredytu.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Grybowie
17,40%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi  

dla reprezentatywnego przykładu 17,40 % przy 

założeniach: kredyt udzielony w dniu 03.01.2023r., 

całkowita kwota kredytu 30 000,00 zł, okres kredytowani 

60 miesięcy, spłacany w równych ratach kapitałowo-

odsetkowych 59 po 702,57 zł i jedna 702,26 zł do 03 dnia 

każdego miesiąca, oprocentowanie kredytu : 14,29 % w 

skali roku –wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej 

kredytu (stopa zmienna WIBOR 3 M (kwartał); 7,29% i 

marży Banku w wysokości 7 p.p jednak nie więcej niż stopa 

odsetek maksymalnych, równych dwukrotności sumy 

stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank 

Polski powiększonej o 3,5 p.p.), prowizja 4,00% od 

udzielonej kwoty kredytu. Całkowity koszt kredytu dla 

przykładu reprezentatywnego wynosi 13 353,89 zł w tym 

odsetki 12 153,89 zł, prowizja 1 200,00 zł. Całkowita kwota 

do zapłaty 43 353,89 zł. Dostępność oferty uzależniona 

jest od wyniku przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w 

Grybowie analizy zdolności kredytowej Klienta na 

podstawie przekazanych przez Niego informacji. Niniejszy 

materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w 

rozumieniu kodeksu cywilnego.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Hajnówce
11,62%

całkowita kwota kredytu: 50.000,00 PLN, okres 

kredytowania: 72 miesięcy;  oprocentowanie zmienne 

kredytu: 10,31% w skali roku – wyliczone jako suma 

aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 

3M: 7,11%) i marży Banku  w wysokości 3,2%, równa rata 

miesięczna: 939,81 PLN, łączna liczba rat: 72. Całkowity 

koszt kredytu 18.617,67 PLN, w tym: suma odsetek w 

całym okresie kredytowania: 17.617,67 PLN, prowizja 

niekredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty 

udzielonego kredytu wynosząca: 1.000,00 PLN. Całkowita 

kwota do zapłaty wynosi: 68.617,67 PLN. Oprocentowanie 

kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy 

kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy 

referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że 

koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. 

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu 

wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. 

Kalkulacja została dokonana na dzień  10-01-2023r. na 

reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Iławie
16,83%

Dla reprezentatywnego przykładu (dla oprocentowania o 

zmiennej stopie procentowej): Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania (RRSO) wynosi  16,83 % przy założeniach: 

całkowita kwotę kredytu w wysokości 50 000,00 zł, 

oprocentowanie zmienne w wysokości 14,37 % w 

stosunku rocznym (liczone jako suma stopy referencyjnej 

WIBOR 3M i stałej marży Banku w wysokości 7,35%), okres 

kredytowania 96 miesięcy, kredyt spłacany w 96 równych 

ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym 95 rat w 

wysokości 879,30 zł, jedna rata w wysokości 878,48 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 86 

431,98 zł, w tym: całkowita kwota kredytu w wysokości 50 

000,00 zł, prowizja od udzielenia kredytu w wysokości 2 

000,00 zł, odsetki w wysokości 34 411,98 zł, opłata 

przygotowawcza 20 zł. Dane w oparciu o przykład 

reprezentatywny z dnia 09.01.2023 r. W przypadku 

kredytów ze zmiennym oprocentowaniem występuje 

ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp 

procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu 

stopy referencyjnej WIBOR 3M wyższe będzie 

oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość 

miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast 

powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost 

całkowitego kosztu kredytu. Powyższa informacja nie 

stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie jest 

przyrzeczeniem kredytu. Ostateczna kwota kredytu i 

wymagane zabezpieczenia kredytu uzależnione są od 

indywidualnej oceny zdolności kredytowej i wiarygodności 

kredytowej Wnioskodawcy.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Iłowej
11,52%

Reprezentatywny przykład – dla posiadaczy rachunku ROR 

w BS Iłowa min. 3 m-ce: Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,52%, całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowych kosztów) 10 000,00 PLN, 

całkowita kwota do zapłaty  11 161,69 PLN, 

oprocentowanie stałe 9,50%, całkowity koszt kredytu 1 

161,69 PLN (w tym: prowizja 0,00 PLN, odsetki 1 017,69 

PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR – 144,00 PLN), 24 

miesięczne raty równe, w tym 23 raty po 459,07 PLN, 

ostatnia 24 rata 459,08 PLN. Kalkulacja została dokonana 

10.01.2023 r.  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie 

reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w 

rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks 

cywilny .

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Iłży
14,98%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

14,98%  dla "Kredytu na dowolny cel" dla osób fizycznych 

na cele konsumpcyjne, przy następujących założeniach: 

całkowita kwota kredytu 12.137,5 PLN ( bez 

kredytowanych kosztów),  okres kredytowania 28 

miesięcy,  całkowita kwota do zapłaty  14.228,14 PLN, 

oprocentowanie stałe 10,99% w skali roku.  Spłata kredytu 

w ratach miesięcznych równych kapitałowo-odsetkowych : 

27 rat po 493,36 PLN, ostatnia rata 493,29 PLN . Całkowity 

koszt kredytu 2.090,64 PLN, w tym: prowizja 364,13 PLN 

(w wysokości 3% od kwoty wnioskowanej), odsetki  

1.676,51 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku 

kredytowego 50,00 PLN. Kalkulacja została sporządzona na 

dzień 02.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Janowie Lubelskim
10,51%

Rodzaj harmonogramu umowy:                 ANNUITETOWY 

Kwota Kredytu:                                              20 000,00 PLN 

Oprocentowanie na dzień 10.01.2023r.:    8,50% 

Rzeczywista stopa:                                          10,51% 

Całkowity koszt kredytu:                                5 321,95 PLN  

Oprocentowanie stałe 8,50%; 3,00% prowizji; 100,00zł 

opłata przygotowawcza  2023.01.10 Wt | -20 000,00T| 1|   

2023.02.10  Pi| 265,99| 144,38| 410,37| 2|   2023.03.10 

Pi| 281,69| 128,68| 410,37| 3|   2023.04.11 Wt| 265,41| 

144,96| 410,37| 58| 2027.11.10 Śr|401,89|  8,48| 

410,37| 59|  2027.12.10 Pi| 404,70| 5,67 | 410,37| 60| 

2028.01.10 Po| 407,18 | 2,94| 410,12| RAZEM:    -

transze| -20 000, 00|                     Spłaty  |  20 000,00 | 4 

621,95| 24 621,95 Przykład reprezentatywny: ( 

10.01.2023r.) Rzeczywista stopa oprocentowania  (RRSO) 

wynosi 10,51%; całkowita kwota kredytu 20 000,00 zł., 

całkowita kwota do zapłaty 24 621,95 zł., oprocentowanie 

stałe 8,50% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 

5 321,95 zł. ( w tym: prowizja 600,00 zł., opłata 

przygotowawcza 100,00zł., odsetki 4 621,95zł.) 59 

miesięcznych równych rat po 410,37zł. i ostatnia rata 

410,12zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 

10.01.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Jarosławiu
9,91%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na 

dzień 09.06.2022r. wynosi 9,91% przy założeniach: 

całkowitej kwoty kredytu 10 000,00 zł, 23 rat w wysokości 

477,35 zł,(ostatnia rata kredytu 477,36) oprocentowania 

stałego 9,49% w skali roku, prowizji 0% ( dla klientów, 

którzy posiadają lub założą rachunek oszcz-rozl). Całkowita 

kwota do zapłaty wynosi 10 979,06 zł w tym: całkowita 

kwota kredytu 10 000,00 zł, odsetki  979,06 zł prowizja 

0,00 zł.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Jasionce
13,89%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na 

dzień 11.01.2023 r. dla reprezentatywnego przykładu 

wynosi 13,89% dla całkowitej kwoty kredytu: 16 200,00 

PLN, spłacanego w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych wg 

malejącego salda, pierwsza rata 806,82 PLN. Stopa 

oprocentowania kredytu wynosi 9,90%, oprocentowanie 

stałe w stosunku rocznym.  Całkowita kwota do zapłaty 

przez konsumenta – 18 352,96 PLN, w tym: całkowita 

kwota kredytu 16 200,00 PLN, odsetki – 1 666,96 PLN, 

prowizja – 486,00 PLN.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Jastrzębiu Zdroju
11,15%

Całkowita kwota kredytu 14.000 zł, okres kredytowania 60 

miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,99% w stosunku 

rocznym, prowizja 70,00 zł, opłata przygotowawcza 100 zł, 

rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 11,15%, 

koszty zabezpieczeń 30,00 zł, kwota odsetek do spłaty 

3.854,73 zł, całkowity koszt kredytu 4.054,73 zł, całkowita 

kwota do zapłaty 18.054,73 zł.  Kalkulacja została 

dokonana na dzień 13.07.2022 r.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Jordanowie
9,53%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 

9,53% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 

(bez kredytowanych kosztów) 100 000,00 PLN, całkowita 

kwota do zapłaty 135 026,48 PLN, oprocentowanie 

nominalne - stałe 8,50% w skali roku, całkowity koszt 

kredytu 35 026,48 PLN (w tym: opłata przygotowawcza 

0,00 PLN, prowizja 2 000,00 PLN, odsetki 33 026,48 PLN), 

84 miesięcznych rat równych w wysokości po 1 583,65 

PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 30 grudnia 2022 

r. na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Juchnowcu Górnym
11,19%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu gotówkowego wynosi 11,187907% przy 

następujących założeniach: okres kredytowania 84 

miesiące, całkowita kwota kredytu 50.000zł, 

oprocentowanie zmienne 9%. Całkowity koszt kredytu 

20.410,43 zł, w tym: prowizja za rozpatrzenie wniosku 

kredytowego 50 zł, prowizja przygotowawcza 5%, tj. 

2.500zł, odsetki 17.860,43 zł, całkowita kwota do zapłaty 

70.410,43 zł. Kredyt spłacany w 84 równych ratach 

miesięcznych w wysokości 807,92 zł, ostatnia rata w 

wysokości 803,07 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 

11.01.2023 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne 

oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wysokiej raty, a tym 

samym całkowitej kwoty do zapłaty.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Kałuszynie
13,15%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 

13,15%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 20 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 27 

852,36 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 9,9% w 

skali roku, całkowity koszt kredytu 7 852,36 zł (w tym: 

prowizja 6%, rozpatrzenie wniosku - 100 zł, 

oprocentowanie – 9,9% - odsetki 6 552,36 zł), 72 

miesięczne raty równe płatne na koniec miesiąca w 

wysokości 369,51 zł, ostatnia rata wyrównująca: 317,15 zł. 

Kalkulacja na dzień 05.01.2023r

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Kamiennej Górze
13,21%

RRSO dla kredytu OKAZJONALNEGO, w którym całkowita 

kwota kredytu to 13 940,75 PLN przy oprocentowaniu 

stałym 9,00% w skali roku i okresie kredytowania 26 

miesięcy, wynosi 13,212753%. Kredyt płatny jest w 24 

miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych po 618,00 

PLN oraz 1 rata w wysokości 623,20 PLN. Całkowity koszt 

kredytu wynosi 2 062,67 PLN, na który składa się suma 

odsetek za okres kredytowania 1 514,45 PLN, prowizja w 

wysokości 3,00% od kwoty udzielonego kredytu tj. 418,22 

PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie 

kredytowania 130,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty 

przez kredytobiorcę wynosi 16 003,43 PLN. Wyliczenia 

reprezentatywne dla kredytu OKAZJONALNEGO na dzień 

01 czerwca 2022 r. Szczegóły oferty są dostępne w 

placówkach Banku.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Karczewie
11,06%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 

11,06%, całkowita kwota kredytu  20 000 PLN, całkowita 

kwota do zapłaty 23 235,17PLN, oprocentowanie 

nominalne 6,90 % zmienne w skali roku, całkowity koszt 

kredytu  3 235,17PLN (w tym: prowizja za udzielenie 

kredytu 800 PLN, odsetki 2 199,17PLN, bez ubezpieczenia, 

zabezpieczenie: weksel in blanco Kredytobiorcy, opłata za 

prowadzenie Unikonta Silver  w całym okresie 

kredytowania w wysokości 216PLN oraz pełnomocnictwo 

do rachunku w wysokości 20PLN),   płatne w 36 

miesięcznych rat równych w wysokości po 616,64PLN.                                                                                                                   

Kalkulacja została dokonana na dzień 11.01.2023 r. na 

reprezentatywnym przykładzie. Powyższa informacja nie 

stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie 

uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych 

związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów 

udzielonych przez inne instytucje finansowe.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Kazimierzu Dolnym
14,14%

Kredyt konsumpcyjny FAJNY: rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania (RRSO) wynosi 14,14 %. Całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) – 5.000 zł, całkowita 

kwota do zapłaty – 6.052,44 zł, oprocentowanie 

nominalne zmienne 7,00 % w skali roku, całkowity koszt 

kredytu – 1.052,44 zł (w tym: prowizja od kwoty kredytu 

2,00 % – 100 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku – 200 zł, 

odsetki – 572,44 zł i opłata za prowadzenie rachunku 

rozliczeniowego – 180 zł), spłata w 35 miesięcznych 

ratach, w tym 34 miesięczne raty równe w wysokości 

159,59 zł każda i ostatnia rata – 146,38 zł.  Kalkulacja na 

dzień 10 stycznia 2023 r.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Kłobucku
12,51%

Przykład reprezentatywny kredytu na dzień 09.01.2023 r. 

dla kredytu do kwoty 5 000,00 zł wynosi RRSO 12,51% i 

został wyliczony przy następujących założeniach: okres 

kredytowania 36 miesięcy, oprocentowanie 8,99% stałe w 

stosunku rocznym. Stała rata kredytu w wysokości 163,34 

zł. Całkowite koszty kredytu wynoszą 909,27 zł, na które 

składają się: odsetki 709,27 zł oraz  prowizja za udzielenie 

kredytu 200,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez 

Kredytobiorcę wynosi 5 909,27 zł.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Kolbuszowej
11,45%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

11,452693% dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu 20.000,00 PLN, wypłata jednorazowa w dniu 

zawarcia umowy kredytu, okres kredytowania 36 miesięcy, 

stałe oprocentowanie kredytu 8,50% w skali roku, przy 

czym najwyższa miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa 

wynosi 710,08 PLN, całkowity koszt kredytu 3 288,18 PLN, 

w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 2 

628,18 PLN, prowizja od kwoty przyznanego kredytu 

3,00% tj. 600,00 PLN, opłata przygotowawcza za 

rozpatrzenie wniosku kredytowego 60,00 PLN. Całkowita 

kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi więc 23 

288,18 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 1 lipca 

2022r.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Konopiskach
10,47%

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 05.01.2023r 

nr BM/05/T0011/0001/2023 przekazujemy dane kredytu 

gotówkowego tj. RRSO i przykład reprezentatywny  

Reprezentatywny przykład: Dla kredytu w wysokości 5000 

z (całkowita kwota kredytu), spłacanego w 12 

miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych z 

oprocentowaniem nominalnym 10% (stała stopa): 

Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) w rozumieniu 

ustawy o kredycie konsumenckim wynosi 10,47%, 

całkowita kwota do zapłaty 5.273,80 zł., całkowity koszt 

kredytu 273,80 zł. (w tym odsetki 273,80zł., prowizja 0,00 

zł.), kwota raty miesięcznej 439,48 zł. (ostatnia 

wyrównawcza 439,52 zł.). Ostateczne warunki 

kredytowania uzależnione są od wyniku zdolności 

kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu 

regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa 

kalkulacja została sporządzona na dzień 10.01.2023r. przy 

założeniu, że Kredytobiorca będzie spłacał kredyt 

terminowo zgodnie z harmonogramem. Materiał ma 

charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu 

kodeksu cywilnego.   Z poważaniem

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Końskich
11,46%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

11,46%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 16000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 18670 

PLN, oprocentowanie nominalne 10,90% stałe w skali 

roku, całkowity koszt kredytu 2670 PLN  (w tym: prowizja 

0 PLN, odsetki 2670 PLN), 34 miesięcznych rat równych w 

wysokości po 549 PLN. Kalkulacja została dokonana na 

dzień 10.01.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Kożuchowie
6,47%

Dla oprocentowania kredytu Jubileusz 75:   Rzeczywista 

Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,47% dla 

następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 10 

000,00 PLN, okres kredytowania: 36 miesięcy; 

oprocentowanie: stałe; równa rata miesięczna: 297,86 PLN 

przez okres 35 miesięcy, następnie ostatnia rata 

wyrównująca 297,32 PLN. Całkowity koszt kredytu 972,42 

PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 

722,42 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie 

kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 

250,00 PLN, prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN. 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  10 972,42 PLN.                 

Kalkulacja została dokonana na dzień 10 stycznia 2023 r. 

na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Krasnosielcu z 

siedzibą w Makowie 

Mazowieckim

14,18%

Kredyt Bezpieczna Gotówka –„Wygodny kredyt na 

szczęście”

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu Bezpieczna 

Gotówka-- „Wygodny kredyt na szczęście” wynosi  14,18 

%, całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000 PLN, 

całkowita kwota do 

zapłaty 12 090,10 PLN, oprocentowanie nominalne 9,00 % 

stałe w skali 

roku, całkowity koszt kredytu 2 090,10 PLN (w tym: 

prowizja 380,00 PLN, 

ubezpieczenie na życie 238,00 PLN, odsetki 1 472,10 PLN), 

36 

miesięcznych rat równych w wysokości po 325,92 PLN.

Kalkulacja została dokonana na dzień 05 stycznia 2023r. na 

reprezentatywnym przykładzie.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 

66 Kodeksu 

Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy 

i nie uwzględnia 

ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z 

wcześniejszą spłatą 

pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje 

finansowe.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Krasnymstawie
13,30%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu 

gotówkowego wynosi 13,30 % przy założeniach: całkowita 

kwota kredytu 15 000,00 zł, kredyt zaciągnięty na 28 

miesięcy, oprocentowanie stałe 7,50% w stosunku 

rocznym, całkowity koszt kredytu  2 181,60 zł (w tym: 

prowizja za udzielenie kredytu 600,00 zł (4,00%), odsetki 1 

357,60 zł, koszt prowadzenia rachunku w okresie 

kredytowania 224,00 zł), całkowita kwota kredytu 15 

000,00 zł, płatna w 28 ratach malejących, płatnych 

miesięcznie, wysokość maksymalnej raty wynosi 630,50 zł, 

a raty minimalnej 539,41 zł. Całkowita kwota do zapłaty 

przez Kredytobiorcę 17 181,60 zł. Kalkulacja została 

podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg 

stanu na 05.01.2023r.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Krzeszowicach
16,96%

Dla reprezentatywnego przykładu kredytu przy 

założeniach: oprocentowanie nominalne kredytu 9,99 % w 

stosunku rocznym, całkowita kwota kredytu 10 000,00 zł, 

okres kredytowania 12 miesięcy, miesięczne raty równe: 

11 rat w wysokości 879,28 zł, ostatnia 12-ta rata w 

wysokości 879,33 zł, prowizja 3% tj. 300,00 zł, kwota 

odsetek 551,41 zł, całkowity koszt kredytu 851,41 zł, bez 

kosztów ubezpieczenia - rzeczywista roczna stopa 

procentowa (RRSO) wynosi 16,96% - całkowita kwota do 

zapłaty 10 851,41 zł. Stan na dzień 11.07.2022 r. Decyzja 

kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności 

kredytowej i od okresu kredytowania.  Niniejsza 

propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.C.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Legionowie
14,28%

Kwota kredytu: 32 000,00 zł; Stopa oprocentowania 

kredytu: 10,50 % p.a.;  Rodzaj oprocentowania: stałe; 

Okres spłaty kredytu: 48 miesięcy; Koszt odsetek: 6.856,29 

zł; Całkowita kwota kosztów: 8.456,29 zł; Całkowita kwota 

do zapłaty: 40.456,29 zł; Wysokość najwyższej miesięcznej 

raty kapitałowo odsetkowej: 974,16 zł; System spłat rat 

kapitałowo-odsetkowych: raty malejące; RRSO: 14,28 %.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Legnicy
14,97%

Kwota kredytu 5.000,00 zł; Okres kredytowania 36 

miesięcy (3 lata); Oprocentowanie kredytu zmienne – 10% 

w stosunku rocznym; Prowizja 3%, min. 100,00 zł, tj. 

150,00 zł; RRSO 14,97% Raty malejące, najwyższa rata 

ok.180,00 zł miesięcznie; Wysokość opłat uwzględnianych 

w całkowitym koszcie kredytu (prowizja, odsetki, składka 

na ubezpieczenie) 1.040,55 zł; Składka na ubezpieczenie, 

wariant podstawowy (śmierć ubezpieczonego) 119,00 zł; 

Całkowita kwota do zapłaty, tj. suma całkowitego kosztu 

kredytu i całkowitej kwoty kredytu 6 040,55 zł. Dane na 

dzień 21.09.2022 r.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Leśnicy
11,83%

REPREZENTATYWNY  PRZYKŁAD - „KORZYSTNY KREDYT” 

Bank udziela kredytu w PLN.  Poniższa kalkulacja dla 

kredytu „KORZYSTNY KREDYT”  na dzień 28.12.2022 r.: dla 

15.000,00 zł  kredytu spłaconego w 60 równych ratach 

kapitałowo-odsetkowych w wysokości 325,34 zł z 

oprocentowaniem stałym 10,90% w stosunku rocznym 

RRSO wynosi 11,83 %. Na całkowity koszt kredytu w 

wysokości   4.630,89 zł składa się: •	prowizja za przyznanie 

kredytu w wysokości 0,00 zł (0,00%) •	opłata 

przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w 

wysokości  0,00 zł (0,00%) •	suma odsetek za cały okres 

kredytowania  4.520,48 zł •	składka ubezpieczeniowa w 

wariancie podstawowym w wysokości 110,41 zł  Całkowita 

kwota kredytu wynosi 15.000,00 zł Całkowita kwota do 

zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 19.630,89 zł

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Leśniowicach
8,82%

Reprezentatywny przykład kredytu ustalony i 

przekazywany zgodnie z Ustawą o kredycie 

konsumenckim: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 

(RRSO) 8,82% przy następujących założeniach: całkowita 

kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 2 

000,00 zł; oprocentowanie stałe 4,65%, okres 

kredytowania 12 miesięcy w malejących ratach 

miesięcznych kapitałowo-odsetkowych; wysokość 

maksymalnej raty wynosi 174,64 zł, a raty minimalnej 

167,32 zł. Wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym 

koszcie kredytu 90,17 zł: odsetki 50,17 zł, prowizja 40,00 

zł. Całkowita kwota do zapłaty: 2090,17 zł.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Leżajsku
14,18%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 

14,18% dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu: 5 000 PLN, okres kredytowania: 12 miesięcy;  

oprocentowanie stałe kredytu: 9,5% w skali roku, 12 

miesięcznych rat: 11 pierwszych miesięcznych równych rat 

w wysokości po 438,39 zł., ostatnia 12 rata w wysokości 

438,42zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 

09.01.2023r. Całkowity koszt kredytu 360,71 PLN, w tym: 

suma odsetek w całym okresie kredytowania: 260,71PLN, 

prowizja za udzielenie kredytu: 2% kwoty udzielonego 

kredytu wynosząca: 100,00 PLN. Całkowita kwota do 

zapłaty wynosi:  360,71 PLN.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Limanowej
15,38%

Przykład reprezentatywny dla kredytu Bezpieczna 

Gotówka udzielanego w ramach oferty specjalnej pod 

nazwą „Jesteś nam bliski – Kredyt z prowizją 0%”.:   

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

15,38% - przy następujących założeniach: całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) 36 300 zł spłacana 

w 58 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych: 57 rat 

po 836,98 zł i jedna rata 846,34 zł. Stopa oprocentowania 

kredytu stała w wysokości 12,50% w stosunku rocznym. 

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 50 

016,20 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 36 300 zł, 

całkowity koszt kredytu –  13 716,20 zł, na który składają 

się: odsetki  – 12 254,20 zł, prowizja za udzielenie kredytu 

–         0 zł, opłata przygotowawcza 0 zł, ubezpieczenie 

Życie Komfort (Pakiet 1) – 1 390 zł oraz opłata za 

prowadzenie rachunku standardKonto 72 zł. Kalkulacja 

została dokonana na dzień 05 styczeń 2023 r. na 

przykładzie reprezentatywnym.  Przyznanie kredytu przez 

Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności 

kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie 

informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Lubartowie
17,73%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla 

reprezentatywnego przykładu na dzień 02.11.2022 r. dla 

kredytu o całkowitej kwocie wynoszącej 17 800 zł (bez 

kredytowanych kosztów) udzielonego na okres 42 

miesięcy przy oprocentowaniu stałym 9,99% w stosunku 

rocznym, wynosi 17,73 %. Na całkowity koszt kredytu 

składa się prowizja w wysokości 10%, tj.1 780,00 zł i 

odsetki w wysokości 3 362,67 zł, zakładając, że czas 

obowiązywania umowy wyniesie 42 miesięcy, kredyt 

będzie płatny w 42 równych ratach (równe raty kapitałowo-

odsetkowe, z tym że ostatnia rata kredytu jest ratą 

wyrównawczą). Wysokość 41 miesięcznych rat po 503,87 

zł, wysokość ostatniej 42 raty wyniesie 504,00 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty 22 942,67 zł. Decyzja 

kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności 

kredytowej.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Lubawie
15,42%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla 

oferty kredytu gotówkowego „Bezpieczna Gotówka” 

wynosi 15,42%, całkowita kwota kredytu (bez 

kredytowanych kosztów): 41.740,00 zł, całkowita kwota 

do zapłaty: 56.320,90 zł, oprocentowanie stałe: 10,50%, 

całkowity koszt kredytu: 14.580,90 zł (w tym prowizja: 

3.339,20 zł (8%), odsetki: 11.241,70 zł). Wysokość 

miesięcznych rat: 56 równych rat kapitałowo-

odsetkowych, w tym: 55 rat po 946,10 zł każda i 1 rata 

wyrównująca w wysokości 946,20 zł.  Kalkulacja została 

dokonana na 05.01.2023 r. na reprezentatywnym 

przykładzie dla którego przyjęto, iż dniem płatności raty 

będzie ostatni dzień każdego miesiąca, gdy termin ten 

przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin spłaty 

upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po 

tym dniu.  Ostateczne warunki kredytowania zależą od 

wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu 

oraz daty płatności pierwszej raty.  Szczegóły oferty, Taryfa 

opłat i prowizji oraz Tabela oprocentowania znajdują się w 

placówkach BS Lubawa i na www.bslubawa.pl.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Łęcznej
7,77%

RRSO 7,77% na dzień  03. 11. 2022r., dla całkowitej kwoty 

kredytu 40 000,00 PLN, spłaconej w 60 ratach 

miesięcznych po 801,04 PLN każda, oprocentowania 

stałego 7,50 % w skali roku. Całkowity koszt kredytu 48 

062,50 PLN, w tym: odsetki 8 062,50 PLN.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Łomży
16,65%

okres kredytowania - średni w latach	4 tj. miesięcy	50 

karencja w miesiącach	1 liczba rat kapitałowych	49 kwota - 

średnia	32 022 zł oprocentowanie - z tabeli	13,93% 

marża	7,00% WIBOR 3M	6,93% wysokość prowizji za 

rozpatrzenie wniosku	100 zł wysokość prowizji za 

udzielenie kredytu	961 zł prowadzenie rachunku	0 zł 

pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa po upływie okresu 

karencji	861,89 zł całkowity koszt kredytu	11 194,34 zł 

całkowity koszt kredytu %	34,958279% Rzeczywista Roczna 

Stopa Oprocentowania (RRSO)	16,934042% Całkowita 

kwota do zapłaty	43 217 zł

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Łopusznie
10,46%

Kwota kredytu 10 000,00, okres 60 miesięcy, 

oprocentowanie nominalne – stałe 9,99%. Treść przykładu 

reprezentatywnego:

 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 

wynosi: 10,41% dla następujących założeń: całkowita 

kwota kredytu( bez kredytowanych kosztów): 10 000,00 zł, 

okres 60 miesięcy, oprocentowanie kredytu stałe w całym 

okresie kredytowania : 9,99% w skali roku, równa rata 

miesięczna 216, 01 zł, łączna liczba rat 59. Całkowity koszt 

kredytu 2 744,23 zł, w tym suma odsetek w całym okresie 

kredytowania: 2 744,23 zł, prowizja za udzielenie kredytu 

0% od udzielonej kwoty. Całkowita kwota do zapłaty 

wynosi: 12 744,23 zł. Ostateczne warunki kredytowania 

zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty kredytu, 

daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 18.07.2022r. na 

reprezentatywnym przykładzie. 

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Łosicach
16,03%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 

16,03%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 10.000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 

11.584,360 PLN, oprocentowanie zmienne 11,88% w skali 

roku, całkowity koszt kredytu 1.584,36 PLN (w tym: 

prowizja dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

300,00 PLN, odsetki 1.284,36 PLN), 23 równe raty 

miesięczne w wysokości 470,17 PLN oraz ostatnia rata 

wyrównawcza w wysokości 470,45 PLN, łączna liczba rat: 

24.

Kalkulacja została dokonana na dzień 16.01.2023r. na 

reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Łubnianach
9,20%

Za 30 000 PLN udzielonego kredytu na okres 36 miesięcy, 

spłacanego w równych ratach miesięcznych, rata wynosi 

940 PLN, Rzeczywista Roczna Stopra Oprocentowania 

wynosi 9,20%. Na całk

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Małej Wsi
13,35%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 

13,346254 % dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu: 10 000,00 PLN, okres kredytowania: 24  miesiące; 

oprocentowanie  stałe: 8,90 % w skali roku, równa rata 

miesięczna: 456,39 PLN, łączna liczba rat: 24. Całkowity 

koszt kredytu 1 301,60  PLN, w tym: suma odsetek w 

całym okresie kredytowania: 943,60 PLN, prowizja 

niekredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty 

udzielonego kredytu wynosząca: 200,00 PLN,  koszt 

ubezpieczenia na życie w całym okresie kredytowania: 

158,00 PLN.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  11 

301,60  PLN.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Miedźnej
15,06%

Reprezentatywny przykład – kredyt gotówkowy  

„Wygodny kredyt gotówkowy” 

Kwota kredytu 16.700,00 PLN

Okres kredytowania do 48 m-cy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

15,06%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów): 16.700,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 

21.657,22 zł, oprocentowanie stałe 10,50% w skali roku, 

całkowity koszt kredytu: 4.957,22 zł (w tym: koszty 

1.093,75 zł, odsetki 3.863,47 zł), 46 miesięcznych rat 

równych w wysokości 437,00zł oraz ostatnia 47 rata w 

wysokości 461,47 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 10.01.2023r. na 

reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Międzyrzecu 

Podlaskim

10,72%

Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego na 

warunkach promocyjnych:  1) Całkowita kwota kredytu: 

13.000,00 zł; 2) Okres kredytowania: 29 miesięcy; 3) 

Oprocentowanie nominalne: 9,90% w stosunku rocznym; 

4) Całkowity koszt kredytu: 1.710,84 zł (w tym: a) opłata 

przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 

50,00 zł; b) prowizja za udzielenie kredytu:	0,00 zł; c) kwota 

odsetek: 1.660,84 zł; 5) RRSO: 10,72%; 6) Całkowita kwota 

do zapłaty:	14.710,84 zł; 7) Wysokość raty kapitałowo-

odsetkowej: 505,61 zł; 8) Informacja o warunkach 

dodatkowych, w tym niezbędnych do zawarcia umowach: 

szczegółowe warunki promocji dostępne są w placówkach 

Banku oraz na stronie internetowej Banku 

www.bsmiedzyrzec.pl

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Mońkach
12,56%

Reprezentatywny przykład – kwota kredytowana 

80.000,00 PLN;  okres kredytowania 96 miesięcy;  

oprocentowanie  stałe - 11% w stosunku rocznym; 

prowizja za udzielenie kredytu - 3%; wysokość miesięcznej 

raty kapitałowo-odsetkowej – 1.257,49 PLN; Rzeczywista 

Roczna stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

12,563578%; całkowity koszt kredytu – 43.034,54 PLN

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Mszanie Dolnej
12,91%

Przykład reprezentatywny:  Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania: (RRSO) dla kredytu gotówkowego 

"Wygodny kredyt" wynosi 12,91% przy następujących 

założeniach: kwota kredytu 10 000,00 PLN (bez 

kredytowanych kosztów), okres kredytowania 24 m-ce, 

oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej 

w wysokości 9,90% w stosunku rocznym. Całkowity koszt 

kredytu wynosi 1 244,67 PLN, na który składają się: suma 

odsetek w całym okresie kredytowania: 1 024,67 PLN, 

prowizja za udzielenie kredytu, płatna jednorazowo w dniu 

uruchomienia kredytu 100,00 PLN (1,0% min. 100,00 

zł), prowadzenie ROR - w całym okresie kredytowania w 

wysokości 120,00 PLN (5,00zł/m-c). Oprocentowanie 

kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy 

kredytu może ulec podwyższeniu lub obniżeniu, o czym 

kredytobiorca zostanie powiadomiony na trwałym nośniku 

informacji.     Całkowita kwota do zapłaty wynosi 11 

244,67 PLN. Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest w 24 

ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i 

malejące raty odsetkowe, pierwsza rata jest ratą 

wyrównującą). Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa 

wynosi 502,85 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 

03 listopada 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.     

Przyznanie kredytu gotówkowego uzależnione jest od 

pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego 

kredytobiorcy przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w 

Mszanie Dolnej. Ostateczne warunki kredytowania 

uzależnione są od uzgodnionych zabezpieczeń spłaty 

kredytu, daty uruchomienia kredytu oraz daty płatności 

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Mykanowie
8,84%

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) 8,84% 

została wyliczona dla reprezentatywnego przykładu przy 

następujących założeniach: Kredyt EkoLogiczny - umowa 

zawarta w dniu 05.01.2023 na okres 5 lat, - 

oprocentowanie 8,50%, - kredyt w wysokości 20 000 zł, - 

raty miesięczne w wysokości 410,33 zł, - całkowity koszt 

kredytu wynosi 4 584,13 zł na który składają się odsetki w 

wysokości 4 584,13 zł oraz prowizja w wysokości 0,00 zł, - 

całkowita kwota do zapłaty wynosi 24 584,13 zł

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Nałęczowie
15,02%

RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 15,021678 

% przy całkowitej kwocie kredytu 10.000,00 zł, okresie 

spłaty 24 miesięcy w ratach równych, oprocentowaniu 

kredytu zmienne  12,02 % w stosunku rocznym, prowizja 

od kredytu 190,00 zł, prowizji przygotowawczej 5,00 zł. 

Całkowita kwota do zapłaty 11.454,09 zł, równa  rata 

miesięczna 470,83 zł. Oprocentowanie kredytu ważne do 

30.06.2023r.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Namysłowie
14,04%

Dla przykładu reprezentatywnego „Kredyt Profit Premium”  

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  

14,04% dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu: 12 100,00 PLN, okres kredytowania: 36 miesięcy 

(35 rat po 384,71 zł i jedna rata 384,68 zł) oprocentowanie 

stałe w stosunku rocznym kredytu: 9,00 % w skali roku. 

Całkowity koszt kredytu 2 461,53 PLN, w tym suma 

odsetek w całym okresie kredytowania:   1 749,53zł, 

prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3 % 

kwoty udzielonego kredytu wynosząca  363,00 zł, 

ubezpieczenie do kredytu 349 zł. Całkowita  kwota do 

zapłaty wynosi:  14 561,53 PLN. Powyższa kalkulacja 

została sporządzona na dzień 11.01.2023 r. Ostateczna 

wysokość raty uzależniona jest od dnia uruchomienia 

kredytu oraz wybranego przez Klienta dnia płatności raty 

kredytu. Szczegóły oferty dostępne  są w placówkach 

Banku oraz na www.bsnamyslow.com.pl. Zamieszczona 

informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie 

stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu 

przepisów prawa.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Nidzicy
10,74%

KREDYT NA PLUS Rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania (RRSO) wynosi 10,74 % dla Kredytu Na 

Plus. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 22 722,39 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy 

(60 rat), oprocentowanie kredytu stałe: 8,0 % w skali roku. 

Wysokość raty miesięcznej: 460,73 zł (raty równe), 

ostatnia rata: 357,52 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 5 

954,32 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie 

kredytowania: 4 818,20 zł. Prowizja przygotowawcza 

wniosku kredytowego wynosi 0 zł, prowizja nie 

kredytowana za udzielenie kredytu 5,0 % kwoty 

udzielonego kredytu wynosząca 1136,12 zł. Całkowita 

kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 28 676,71zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 30.12.2022 r. na 

reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Niechobrzu
9,45%

Dla reprezentatywnego przykładu kredytu dla Klienta 

Indywidualnego RRSO na dzień 11.01.2023r. wynosi 

9,4474%. Do obliczeń przyjęto: kwotę kredytu w 

wysokości 10 000,00 zł, umowę zawartą w dniu 

11.01.2023r. na okres spłaty w 48 równych 

(annuitetowych) miesięcznych ratach w wysokości 244,00 

PLN, oprocentowanie stałe 8,00% w skali roku. Całkowity 

koszt kredytu 1 920,56 PLN, w tym: suma odsetek w całym 

okresie kredytowania: 1 720,56 PLN,  prowizja 200,00 zł,  

tj. 2,0% kwoty kredytu.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Nowym Sączu
9,38%

Przykładowa kalkulacja kosztów kredytu (RRSO)*: •    

okres kredytowania: 60 miesięcy, •    rodzaj 

oprocentowania: stałe, •    nominalna stopa procentowa w 

skali roku: 9 % •    rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania: 9,38 %,* •    całkowita kwota kredytu: 30 

000 zł, •    całkowity koszt kredytu: 7.379,72 zł (w tym 

odsetki 7.379,72 zł, prowizja 0,- zł), •    całkowita kwota do 

zapłaty 37.379,72 zł, •    stała wysokość miesięcznej raty:  

59 rat  po 622,99 zł. i ostatnia rata  623,31 zł *Rzeczywista 

roczna stopa oprocentowania w rozumieniu Ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Ustawa o 

kredycie konsumenckim Dz.U.2018.0.993 )

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Oleśnicy
8,30%

„Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego 

„Kredyt dla Ciebie”

RRSO na dzień 15 listopada 2022 roku dla 

reprezentatywnego przykładu kredytu gotówkowego 

wynosi 8,30% i zostało wyliczone przy następujących

założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 3.000,00 zł, 

umowa zawarta w dniu 15 listopada 2022 r. na okres 12 

miesięcznych rat, oprocentowanie nominalne 8,00% stopa 

stała, 11 rat w wysokości 260,97 zł oraz ostatnia 12 rata w 

wysokości 260,88 zł, płatnych każdego 15-go dnia 

miesiąca.

Całkowity koszt kredytu wynosi 131,55 zł, na który 

składają się:

- odsetki w wysokości 131,55 zł,

- prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 0,00 zł. 

zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy 

„Taryfą opłat i prowizji za usługi i czynności bankowe 

pobierane przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy dla klientów 

indywidualnych”.

Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 

3.131,55 zł.”

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Olsztynku
12,31%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla 

reprezentatywnego przykładu na dzień 15.06.2022r. 

wynosi: 12,31% dla następujących założeń: całkowita 

kwota kredytu : 12 000,00 PLN , okres kredytowania: 36 

miesięcy,  oprocentowanie kredytu: 7,20% w skali raku, 

rata miesięczna : 371,62 PLN. Całkowity koszt kredytu : 2 

131,44 PLN , w tym: suma odsetek w całym okresie 

kredytowania :1 378,44 PLN , prowizja nie kredytowania za 

udzielenie kredytu : 3% kwoty udzielonego kredytu tj. 

360,00 PLN , koszt ubezpieczenia 393,00 PLN . Całkowita 

kwota do zapłaty wynosi : 14 131,44 PLN.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Ostrowi 

Mazowieckiej

14,44%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 

14,44%,  dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) 50 000,00 PLN, 

całkowita kwota do zapłaty 57 555,05 PLN, 

oprocentowanie zmienne 9,99%, całkowity koszt kredytu 9 

913,05 PLN  odsetki 7 555,05 PLN, ubezpieczenie na życie 

kredytobiorcy za okres 3 lat: 2 358 PLN), liczba rat: 36. 

Pierwsza rata kapitałowa w wysokości 1 385,00 PLN, 

pozostałe raty kapitałowe równe w wysokości 1 389,00 

PLN, najwyższe przewidywane odsetki w wysokości 401,46 

PLN.  Kalkulacja została dokonana na dzień 11.01.2023r.  

na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki 

kredytowania uzależnione są od wiarygodności i zdolności 

kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty 

płatności pierwszej raty.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Otwocku
11,78%

całkowita kwota kredytu 70.000,00 zł, okres kredytowania 

96 miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,80% (stopa 

redyskonta weksli NBP, do wyliczenia oprocentowania 

przyjęto stopę obowiązującą od dnia 08.09.2022 r. w wys. 

6,80 p.p. + marża 3,00 p.p.), prowizja 2,00%, 96 rat 

miesięcznych spłacanych według salda malejącego: 

pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 745,00 zł + odsetki 

507,45 zł), następne raty: kapitał 729,00 zł + odsetki 

malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w 

danym okresie wg formuły: kapitał x 9,80% x ilość dni w 

miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 30.602,37 

zł, w tym odsetki 27.640,73 zł, prowizja 1.400,00 zł, koszt 

ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy 1.561,64 zł. Koszt 

ubezpieczenia na życie jest uzależniony od wieku 

Kredytobiorcy, kwoty kredytu oraz okresu trwania umowy 

kredytowej. Całkowita kwota do zapłaty 100.602,37 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 03.01.2023 r. na 

reprezentatywnym przykładzie dla Kredytobiorcy w wieku 

40 lat. Warunki promocyjne  obowiązują do dnia 

30.06.2023 r.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Pawłowicach
10,04%

Reprezentatywny przykład na dzień 31.03.2022 r. dla 

Klienta naszego banku: kwota kredytu: 30.000,00 zł, okres 

kredytowania: 60 miesięcy, oprocentowanie: stałe 8,4 % w 

stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania (RRSO): 10,04 %, prowizja  od 

przyznanego kredytu: 2,8 %, tj. 840,00 zł, opłata 

przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 0,00 zł, 

kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 6.843,08 zł, 

całkowity koszt kredytu: 7.683,08 zł, całkowita kwota do 

zapłaty: 37.683,08 zł, kredyt  płatny  w równych ratach 

(annuitetowych), wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 

614,05 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa 

wyrównawcza 614,13 zł.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Piasecznie
11,18%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

11,18%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów): 20 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 24 

648,85 zł, oprocentowanie zmienne: 10,65 %, całkowity 

koszt kredytu: 4 648,85 zł (w tym prowizja: 0,00 zł (0,0%), 

odsetki: 4 648,85 zł), 48 miesięcznych rat równych w 

wysokości 513,52 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 

09.01.2023 r., na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Pieńsku
15,89%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 

15,89% przy założeniach:             całkowita kwota kredytu 

(bez kredytowanych kosztów) 5.000,00 zł, całkowita kwota 

do       zapłaty 6.962,86 zł oprocentowanie zmienne 

12,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 1.962,86 zł 

(prowizja 250,00 zł; odsetki 1.712,86 zł) 60 równych 

miesięcznych rat płatnych ostatniego dnia roboczego 

każdego miesiąca (59 po 112,49 zł i jedna 75,95 zł).  

Kalkulacja została dokonana na 11.01.2023 r. na 

reprezentatywnym przykładzie. Wyliczenia mają charakter 

orientacyjny i dotyczą kredytu gotówkowego w opcji bez 

ubezpieczenia. Jednym z warunków przyznania kredytu 

jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Zmienne 

oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości 

spłacanych odsetek, a więc także wysokości kwoty 

zadłużenia.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Pilźnie
9,66%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

9,66%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 10 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 10 

946,08 zł, oprocentowanie nominalne stałe 7,20% w skali 

roku, całkowity koszt kredytu 687,23 zł (w tym: prowizja za 

udzielenie kredytu 200,00 zł; odsetki 487,23 zł), 24 

miesięcznych rat malejących składających się z równych 

rat kapitałowych w wysokości: pierwsza rata kapitałowa 

305,00 oraz 23 raty kapitałowe w wys. 277,00 zł oraz 

odsetek naliczanych za każdy dzień od aktualnego 

zadłużenia – ich wysokość maleje z każdym kolejnym 

miesiącem; najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa: 366,29 

zł, najniższa ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa: 278,82 

zł.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Płońsku
17,37%

Reprezentatywny przykład dla ,,Kredytu na Piątkę”:  

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

17,37% dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) w wysokości 21 000 

zł, okres kredytowania 38 miesięcy, 38 miesięcznych rat 

malejących, oprocentowanie zmienne w wysokości 11,75% 

w stosunku rocznym - wyliczone jak suma aktualnej stopy 

bazowej kredytu (stopy referencyjnej NBP: 6,75% i marży 

Banku w wysokości 5,0 p.p.). Całkowity koszt kredytu 

wynosi 5 183,28 zł na który składają się: odsetki 3 945,00 

zł, prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu 

od wnioskowanej kwoty 5% wynosząca 1 050,00 zł, koszt 

ubezpieczenia na życie 188,28 zł w całym okresie 

kredytowania według oferty dostępnej za pośrednictwem 

Banku. Najwyższa rata kredytu: 751,88 zł (kapitał plus 

odsetki). Całkowita kwota do zapłaty wynosi 26 183,28 zł.  

Kalkulacja została dokonana na dzień 10.01.2023 r. na 

reprezentatywnym przykładzie.  Ostateczne warunki 

kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, 

daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. 

Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Poddębicach
15,38%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

15,38%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 20 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty  26 

425,22 PLN, oprocentowanie zmienne 11,15%, całkowity 

koszt kredytu 6 425,22 PLN (w tym: opłata administracyjna 

1 536,00 PLN, odsetki 4 889,22 PLN), spłata w 48 

miesięcznych równych ratach w wysokości (pierwsze 47 

rat w wysokości 550,00 PLN i ostatnia 48 rata w wysokości 

575,22 PLN). Kalkulacja została dokonana na dzień 

10.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od 

wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty 

kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.
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Bank Spółdzielczy w 

Połańcu
16,08%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 

16,08%, przy następujących założeniach: całkowita kwota 

kredytu 50 000,00 zł, okres kredytowania 96 miesięcy, 

oprocentowanie zmienne 12,90% w stosunku rocznym, 

całkowita kwota do zapłaty: 79 041,47 zł; całkowity koszt 

kredytu: 29 041,47 zł (w tym opłata przygotowawcza: 

200,00 zł, prowizja: 4,00%, tj. 2 000,00 zł, ubezpieczenie 

kredytu: 740,24 zł, odsetki: 26 101,23 zł); spłata kredytu: 

96 miesięcznych, malejących rat kapitałowo-odsetkowych; 

pierwsza rata do spłaty w wysokości: 1 035,14 zł; ostatnia 

– 526,71 zł. Bank nie pobiera prowizji od odroczenia 

płatności. Kalkulacja została dokonana na dzień 

22.06.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne 

oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości 

raty kredytu, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. 

Obowiązkowe ubezpieczenie kredytu dotyczy wszystkich 

kredytów udzielonych od dnia 01.09.2021r. przy kwocie 

powyżej 20 000,00 zł. Składka nie jest kredytowana, 

jednorazowa. Informacja niniejsza stanowi informację 

handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu 

Cywilnego. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 

zdolności kredytowej klienta, kwoty kredytu, daty wypłaty 

kredytu, okresu kredytowania oraz daty płatności 

pierwszej raty.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Poniatowej
14,58%

Umowa kredytu 10.000,00 zł, 36 rat, oprocentowanie stałe 

10,50%, dla klientów Banku posiadających ROR w BS 

Poniatowa opłata za prowadzenie rachunku 180,00 zł. 

Niekredytowana prowizja 300,00 zł, odsetki 1.705,44 zł, 

równa rata kapitałowo-odsetkowa 325,15 zł, całkowita 

kwota do zapłaty 12.185,44 zł, całkowita kwota kredytu 

10.000 zł, całkowity koszt kredytu 2.185,44 zł. Informacja 

wg stanu na 05.01.2023r.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Przasnyszu
11,07%

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) wynosi 

11,07% przy następujących założeniach: umowa 

kredytowa zawarta na okres 24 miesięcy, całkowita kwota 

kredytu 20000,00 zł, oprocentowanie stałe 10,00% w skali 

roku, prowizja 0,00 zł. Całkowity koszt kredytu 2271,21zł, 

całkowita kwota do zapłaty 22271,21 zł płatna w 

następujący sposób: odsetki 2151,21zł i kapitał 20000,00zł  

płatne w 24 annuitetowych ratach miesięcznych w 

następujący sposób: 23 kolejne raty w kwotach po 922,81 

zł każda i ostatnia rata wyrównująca w kwocie 926,58 zł. 

Opłata za prowadzenie rachunku ROR w całym okresie 

kredytowania 120,00zł płatna miesięcznie w kwotach po 

5,00zł w każdym miesiącu.
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Bank Spółdzielczy w 

Przeworsku
8,85%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) na 

dzień 08.06.2022r. wynosi 8,85% przy założeniach: 

całkowita kwota kredytu  10 000,00 zł, 23 raty w 

wysokości 455,00 zł,(ostatnia rata kredytu w wysokości 

443,79) oprocentowanie stałe 8,50%* w  skali roku, 

prowizja 0% (dla klientów, którzy posiadają lub założą 

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy). Całkowita 

kwota do zapłaty wynosi 10 908,79 zł w tym: całkowita 

kwota kredytu 10 000,00 zł, odsetki 908,79 zł prowizja 

0,00 zł.  * - dotyczy kredytu gotówkowego z okresem spłat 

do 24 miesięcy

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Raciborzu
13,29%

Reprezentatywny przykład - Kredyt Gotówkowy „Szybka 

gotówka” w PLN 1.	stopa procentowa kredytu - 

oprocentowanie stałe 6,60 % w skali roku,  2.	całkowita 

kwota kredytu -  8.000,00 zł, 3.	rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania (RRSO) wynosi – 13,29%,  4.	okres 

obowiązywania umowy -  25 miesięcy,  5.	całkowita kwota 

do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i 

całkowitego kosztu kredytu – 9.065,70 zł,  6.	całkowity 

koszt kredytu wynosi 1.065,70 zł, w którego skład 

wchodzą:  a)	kwota odsetek 585,70 zł,  b)	prowizja za 

udzielnie kredytu 6,0% kwoty udzielonego kredytu, tj.  

480,00 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.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Radymnie
10,61%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania kredytu (RRSO) 

wynosi 10,61 %, przy następujących założeniach: całkowita 

kwota kredytu 30.000,00 zł, okres spłaty 36 miesięcy, 

oprocentowanie stałe w skali roku 9,40 %, prowizja za 

udzielenie kredytu 1,00 %. Całkowita kwota do zapłaty 34 

652,38 zł, w tym odsetki 4 352,38 zł, 36 malejących rat 

kapitałowo-odsetkowych, pierwsza spłata w kwocie 1 

084,51 zł, ostatnia spłata w kwocie 839,86 zł. Kalkulacja 

została dokonana na dzień 1.12.2022 r.  na 

reprezentatywnym przykładzie. Decyzja kredytowa 

uzależniona jest od indywidualnej oceny zdolności 

kredytowej.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Radzyniu Podlaskim
13,42%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu gotówkowego Eko Kredyt wynosi: 13,42%, 

całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 

43 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 55 622,34 zł, 

oprocentowanie kredytu zmienne: 11,11% w skali roku – 

(wyliczone jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M: 

7,11% i marży Banku w wysokości 4%), całkowity koszt 

kredytu: 12 622,34 zł ( w tym prowizja za udzielenie 

kredytu - 1 290 zł, odsetki – 11 332,34 zł), 56 malejących 

rat kredytu. Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa: 

1 173,20 zł.  Kalkulacja przygotowana na dzień 

31.12.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Rajczy
8,98%

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: 

kwota udzielonego kredytu 30.000,00 zł,  całkowita kwota 

kredytu 30.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, 

roczne zmienne  oprocentowanie nominalne 6,50%, 

całkowity koszt kredytu wynosi 3.907,13 zł, w którego  

skład wchodzą: odsetki od kredytu 3.007,13 zł, prowizja od 

kredytu 3,00% tj. 900,00 zł, opłata za rozpatrzenie wniosku 

0,00 zł.  Przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 

8,98%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę 

całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu 

wynosi 33.907,13 zł.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Raszynie
16,24%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 16,2389 

% przy założeniach:	 1) okres kredytowania  36 miesięcy 2) 

roczne oprocentowanie nominalne 8,99% 

(oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) 3) całkowita 

kwota kredytu  20 000,00 zł 4) całkowity koszt kredytu:   4 

586,00  zł (w tym: odsetki  2 895,00 zł, prowizja 

przygotowawcza 5% -1000.00 zł płatna przed 

uruchomieniem kredytu, koszt prowadzenia rachunku do 

obsługi kredytu w całym okresie kredytowania 216,00 zł, 

ubezpieczenie na życie w całym okresie kredytowania 

475,00 zł) 5) całkowita kwota do zapłaty = suma 

całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu  24 

586,00  zł 6) równe raty kapitałowo–odsetkowe płatne 

miesięcznie w wysokości  635,97 zł, ostatnia rata 

wyrównująca w wysokości  636,05 zł.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Ropczycach
11,43%

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego, 

uwzględniający następujące założenia: całkowita kwota 

kredytu 50.000,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 

67.414,40 zł; oprocentowanie stałe 9 %; prowizja 5 %; 

całkowity koszt kredytu 17.414,40 zł (w tym: prowizja 

2.500,00 zł, odsetki 14.914,40 zł. Kredyt jest rozłożony na 

72 miesięczne raty, w tym 71 rat po 901,59 zł i ostatnia 

rata w kwocie 901,51 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 

21.06.2022 r. – na reprezentatywnym przykładzie. 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

11,43%.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Rykach
11,44%

KREDYT GOTÓWKOWY „DOBRY KREDYT” Rzeczywista 

roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,44 %, 

całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 30 

000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 34 992,92 PLN, 

oprocentowanie nominalne 7,00 % stałe w skali roku, 

całkowity koszt kredytu 4 992,92 PLN (w tym: prowizja 1 

650 PLN,  odsetki 3 342,92 PLN), 36 miesięcznych rat 

równych w wysokości 926,19 PLN ( 35 rat – po 926,19 PLN;             

1 rata – ostatnia wyrównawcza 926,27 PLN).  Kalkulacja 

została dokonana na dzień 09.01.2023 r. na 

reprezentatywnym przykładzie. Powyższa informacja nie 

stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.  

Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie 

uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych 

związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów 

udzielonych przez inne instytucje finansowe.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Rzeszowie
9,89%

4,00% kwoty udzielanego kredytu (min. 100 zł) plus 

obowiązkowa opłata wnoszona na Fundusz Asekuracyjny 

Banku spółdzielczego w Rzeszowie 0,75% kwoty 

udzielanego kredytu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

9,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 4 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 4 381,91 

PLN, oprocentowanie nominalne 4,60% stałe w skali roku, 

całkowity koszt kredytu 381,91 PLN (w tym: prowizja 

160,00 PLN, opłata na Fundusz Asekuracyjny 30,00 PLN, 

odsetki 191,91 PLN), 24 miesięczne malejące raty 

kapitałowo-odsetkowe, rata 181,71 PLN (najwyższa). 

Kalkulacja została dokonana na dzień 22 lutego 2023 r. na 

reprezentatywnym przykładzie. 

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Sejnach
11,53%

Kredyt Bezpieczna Gotówka BIS reprezentatywny przykład: 

Wyliczenie reprezentatywne Rzeczywistej Rocznej Stopy 

Oprocentowania (RRSO) dla kredytu Bezpieczna Gotówka 

BIS wynosi: 11,53 %  dla następujących założeń: całkowita 

kwota kredytu: 50 000,00 PLN, okres kredytowania: 60 

miesięcy; oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi: 9,50 

% w skali roku. Równa kapitałowa rata miesięczna: 

pierwsza 853,00 PLN i kolejne 833,00 PLN; łączna liczba 

rat: 60.  Całkowity koszt kredytu 13 602,71 PLN, w tym: 

suma odsetek w całym okresie kredytowania: 12 052,71 

PLN; prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 % kwoty 

udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 PLN; opłata za 

złożenie wniosku: 0,1% od kwoty kredytu (nie mniej niż 

30,00 PLN) wynosząca 50,00 PLN; prowizja za prowadzenie 

rachunku z prowizją pakietową 25,00 PLN miesięcznie 

przez cały okres kredytowania wynosząca 1 500,00 PLN. 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 63 602,71PLN.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Skawinie
11,55%

1. Całkowita kwota kredytu 53.600 zł

2. Okres kredytowania 53 miesiące

3. Oprocentowanie stałe 9,99% w stosunku rocznym

4. Całkowity koszt kredytu wynosi 13.969,90 zł, w skład 

którego wchodzą:

    - opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 0 zł

    - prowizja za udzielenie kredytu 1.072 zł

    - odsetki od kredytu 12.890,90 zł

    - opłata za sprawdzenie w BIK - 7 zł/os.

5. Spłata kredytu: 52 równe raty miesięczne w kwocie 

1.254,54 zł oraz ostatnia rata 

    w wysokości 1.254,82 zł.

6. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 67.569,90 zł

7. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO 

11,55%

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 

16.01.2023 r. przy założeniu, iż kredytobiorca

będzie spłacał kredyt terminowo zgodnie z 

harmonogramem.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Skierniewicach
8,92%

Reprezentatywny przykład – kredyt gotówkowy sezonowy 

pn. Wygodny Kredyt Gotówkowy  kwota udzielonego 

kredytu 26.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 26.000,00 

zł (prowizja jest płatna ze środków własnych 

kredytobiorcy), spłata kredytu w malejących ratach 

miesięcznych okres kredytowania 48 miesięcy, nominalne 

oprocentowanie zmienne 7,75% w skali roku, całkowity 

koszt kredytu wynosi 4.514,10 zł, w którego skład 

wchodzą: a) prowizja za udzielenie kredytu 1,50 % kwoty 

udzielonego kredytu, tj. 390,00 zł, b) odsetki od kredytu 

4.124,10 zł, c) koszty usług dodatkowych 0,00 zł, d) 

pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,  przy 

przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 8,92%, całkowita 

kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty 

kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 30.514,10 

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 niezmiennych 

przez cały okres obowiązywania umowy: stopy 

oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat.     

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od oceny 

zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz 

terminu regulowania zobowiązania kredytowego.     

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 

30.05.2022 r.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Skoczowie
11,46%

Kredyt gotówkowy „Tania Gotówka”  Rzeczywista roczna 

stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,46% i została 

wyliczona przy następujących założeniach: całkowita 

kwota kredytu 23 000,00 zł, oprocentowanie stałe w 

wysokości 10,90% w stosunku rocznym, Umowa kredytu 

zawarta w dniu 09.01.2023 r. na okres 45 miesięcy, kredyt 

uruchomiony jednorazowo w dniu zawarcia Umowy 

kredytu, spłata w 45 miesięcznych ratach annuitetowych 

(równa rata kapitałowo-odsetkowa), płatnych 8 - go dnia 

każdego miesiąca, począwszy od 08.02.2023 r. – pierwsze 

44 raty w wysokości 624,95 zł, ostatnia 45 rata 

wyrównawcza  w wysokości 613,24 zł. Całkowity koszt 

kredytu wynosi 5 111,04 zł, w tym prowizja 0,00%*, 

odsetki  w wysokości 5 111,04 zł. Całkowita kwota do 

zapłaty wynosi 28 111,04 zł. Kalkulacja została dokonana 

na dzień 09.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Kalkulacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie 

stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu 

uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności 

kredytowej Wnioskodawcy. * dla kredytów powyżej kwoty 

20 000,00 zł udzielonych klientom, którzy posiadają w 

Banku / założą w Banku rachunek oszczędnościowo – 

rozliczeniowy (ROR), w przypadku pozostałych klientów 

prowizja wynosi 1,00 %

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Sochaczewie
15,79%

RRSO kredytu gotówkowego "WIELKIE PLANY": RRSO dla 

przykładu reprezentatywnego wyliczonego na dzień 

04.11.2021 r. wynosi 15,79%, gdzie całkowita kwota 

kredytu wynosi 22 000 zł, spłacanego w 43 równych ratach 

w wysokości 597,83 zł i ostatnia 44 rata w kwocie 597,78 

zł, z oprocentowaniem stałym 9,49% w stosunku rocznym, 

i prowizją 9,00%, odsetki 4 304,47 zł, całkowita kwota do 

zapłaty: 28 284,47 zł, całkowity koszt kredytu: 6 284,47 zł.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Sokołowie 

Małopolskim

11,18%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

11,18 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 20 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 23.363,05 

zł, oprocentowanie stałe 8,99% w skali roku, całkowity 

koszt kredytu 3.363,05 (w tym prowizja 0 zł , odsetki 

2.888,05 zł, ubezpieczenie 475,00 zł) 36 miesięcznych rat 

(35 po 635,90 zł i ostatnia wyrównująca 631,55 zł) 

Kalkulacja została dokonana na dzień 09 stycznia 2023r. na 

reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Sokółce
11,17%

*Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 

wyliczona na dzień 19 grudnia 2022 r. na 

reprezentatywnym przykładzie wynosi 11,17% dla 

następujących założeń: całkowita kwota kredytu 5 000,00 

zł, całkowita kwota do zapłaty 5 290,82 zł, 

oprocentowanie stałe 9,50% w skali roku, całkowity koszt 

kredytu 290,82zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 260,82 zł, 

opłata za prowadzenie ROR 2,50 zł/mies., czyli 30 zł za 12 

mies.), 12 miesięcznych rat: 11 rat równych po 438,42 zł 

oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 438,20` zł. 

Kredyt dostępny dla posiadaczy ROR lub rachunku 

bieżącego w Banku, dla okresu kredytowania do 24 

miesięcy, dla kwoty od 1000 zł. Dostępność oferty oraz 

warunki kredytowania uzależnione są od wyniku analizy 

zdolności i wiarygodności kredytowej Klienta.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Starachowicach
11,13%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

11,13 %, całkowita kwota kredytu 10 000, 00 zł, całkowita 

kwota do zapłaty 11 727,19 zł, oprocentowania stałe 9,99 

%, całkowity koszt kredytu 1 727, 19 zł (w tym: prowizja 0 

zł, odsetki 1 638, 29 zł, ubezpieczenie na życie 88, 90 zł), 

34 miesięczne równe raty w wysokości 332, 00 zł oraz 

ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 350, 29 zł. 

Kalkulacja przygotowana została na dzień 09.11.2022 r. na 

przykładzie reprezentatywnym. Niniejsza informacja nie 

stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Staroźrebach
13,00%

Rzeczywista Roczna Stopa  Oprocentowania (RRSO) 

wynosi: 13,001256%, dla następujących założeń: całkowita 

kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 50.000,00 zł, 

okres kredytowania: 60 miesięcy, oprocentowanie stałe 

10,50% w stosunku rocznym, prowizja za udzielenie 

kredytu 4,00% min. 100,00 zł od kwoty udzielonego 

kredytu, to jest 2.000,00 PLN. Spłata kredytu w 59 

równych ratach kapitałowo- odsetkowych po 1.074,70 zł 

miesięcznie i jednej ostatniej racie wyrównującej w 

wysokości 1.083,61 zł. Łączna liczba rat: 60. Całkowity 

koszt kredytu: 16.490,91 zł, w tym: prowizja 2.000,00 zł, 

odsetki 14.490,91 zł. Całkowita kwota do zapłaty, 

stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz 

całkowitego kosztu kredytu wynosi 66.490,91 zł. W 

kalkulacje nie wliczono kosztu ubezpieczenia na życie, 

które nie jest wymagana formą zabezpieczenia kredytu 

gotówkowego. Kalkulacja została sporządzona na dzień 

09.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejsza 

kalkulacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie 

stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art.66 

Kodeksu Cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu 

uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności 

kredytowej potencjalnego Kredytobiorcy przez Bank 

Spółdzielczy w Staroźrebach. Powyższe wyliczenie ma 

charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych 

kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą 

pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje 

finansowe. Szczegółowe informacje dotyczące kredytu 

gotówkowego dostępne są w placówkach Banku lub na 

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Starym Sączu
10,47%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

10,47% przy następujących założeniach: kredyt udzielony 

na okres 24 miesięcy, całkowita kwota kredytu 10 000,00 

zł. Stopa oprocentowania kredytu 10% w stosunku 

rocznym (oprocentowanie stałe), całkowita kwota do 

zapłaty przez konsumenta 11 079,47 zł, w tym: całkowita 

kwota kredytu 10 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 1 

079,47 zł, na który składają się: odsetki 1 079,47 zł, 

prowizja za udzielenie kredytu 0 zł. Kalkulacja została 

dokonana na dzień 08.01.2023 r. na reprezentatywnym 

przykładzie.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Staszowie
18,06%

Kredyt Gotówkowy - rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania (RRSO) wynosi 18,06 % przy założeniach: 

całkowita kwota kredytu 10 000,00 PLN, prowizja 3 % - 

300,00 PLN, okres kredytowania 5 lat, pierwsza miesięczna 

rata kapitałowo odsetkowa 232,00 PLN, oprocentowanie 

kredytu zmienne 13,00 % w stosunku rocznym, całkowity 

koszt kredytu 4 487,96 PLN (w tym: odsetki 3 691,96 PLN, 

opłata przygotowawcza 100,00 PLN, ubezpieczenie 396,00 

PLN) całkowita kwota do zapłaty 14 487,96 PLN. Kalkulacja 

została podana na podstawie przykładu 

reprezentatywnego wg. stanu na 09.01.2023r. Pozostałe 

informacje dostępne są w Oddziałach  Banku. Informacja 

nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Strzyżowie
8,75%

Kredyt gotówkowy od 2 do 8 lat. Rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania (RRSO) wynosi 8,75%. Całkowita kwota 

kredytu 30.000,00zł, okres kredytowania 60 miesięcy, 

oprocentowanie zmienne w wysokości 7,1% w stosunku 

rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 6.635,58 zł (w 

tym: prowizja za udzielenie kredytu: 3,0% tj. 900,00 zł, 

odsetki 5.718,58 zł, BIK 7zł, KRD 10 zł (od jednej osoby)). 

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 

36.635,58 zł. Spłata w 60 równych ratach kapitałowo – 

odsetkowych, w tym 59 rat po 595,45 zł oraz ostatnia rata 

587,03 zł. Kalkulacja została wykonana na 

reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty 

kredytu w dniu 01.01.2023. Oprocentowanie kredytu jest 

zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może 

ulec zmianie, co w przypadku wzrostu stopy procentowej 

spowoduje wzrost wysokości raty, a tym samym całkowitej 

kwoty do zapłaty.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Suchedniowie
11,69%

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) 

WYGODNEGO KREDYTU NA SZCZĘŚCIE wynosi 11,69%, dla 

kredytu w całkowitej kwocie 10.000,00 zł (bez 

kredytowanych kosztów), udzielonego na 36 miesięcy. 

Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy 

procentowej, wynoszącej 8,99% w stosunku rocznym. 

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 300,00 zł, odsetki 

wynoszą 1.447,63 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 

1.747,63 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 11.747,63 

zł. Kredyt spłacany jest w 35 równych ratach kapitałowo-

odsetkowych po 317,99 zł każda oraz ostatnia 

wyrównująca rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 

317,98 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 9 lutego 

2023r. na reprezentatywnym przykładzie. Powyższa 

informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 

Kodeksu Cywilnego.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Suchej Beskidzkiej
14,56%

Reprezentatywny przykład Wygodnego kredytu 

gotówkowego ustalony według stanu na dzień 10 

października 2022 r. i przekazywany zgodnie z ustawą z 

dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim: •	dla 

Klientów posiadających ROR w Banku: całkowita kwota 

kredytu – 14.800 zł, stopa oprocentowania kredytu – stała 

8,99% w stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania – 14,56%, czas obowiązywania umowy – 

33 m-ce, wysokość miesięcznej raty: 507,87 zł, wysokość 

ostatniej raty: 603,74 zł, wysokość opłat uwzględnianych 

w całkowitym koszcie kredytu – 2.992,10 zł (odsetki – 

2.055,58 zł, opłata przygotowawcza – 50 zł, prowizja – 

5,99%, tj. 886,52  zł, opłata za prowadzenie rachunku 0 zł 

miesięcznie, przy założeniu, że Klient posiada ROR Konto 

Wygodne z comiesięcznym wpływem min. 1.500,00 zł), 

całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 17.792,10 

zł; •	dla pozostałych Klientów: całkowita kwota kredytu – 

14.800 zł, stopa oprocentowania kredytu – stała 8,99% w 

stosunku rocznym, rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania – 15,45%, czas obowiązywania umowy – 

33 m-ce, wysokość miesięcznej raty: 507,87 zł, wysokość 

ostatniej raty: 603,74 zł, wysokość opłat uwzględnianych 

w całkowitym koszcie kredytu – 3.140,10 zł (odsetki – 

2.055,58 zł, opłata przygotowawcza – 50 zł, prowizja – 

6,99%, tj. 1.034,52  zł),  całkowita kwota do zapłaty przez 

konsumenta – 17.940,10 zł.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Suwałkach
16,43%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu gotówkowego na dzień 05.01.2023 r. wynosi 

16,43%. Do obliczenia przyjęto kwotę kredytu 10.000,00 

zł, wypłaconą jednorazowo, spłacaną w 60 malejących 

ratach miesięcznych, przy czym najwyższa rata wynosi 

287,85 zł a najniższa 169,02 zł. Roczna zmienna stopa 

oprocentowania wynosi 13,80% i jest wyliczona jako suma 

stopy redyskonta weksli (stopa zmienna redyskonto 

weksli: 6,80%) oraz marży Banku w wysokości 7,00 p.p. 

Całkowity koszt kredytu: 3.815,95 zł, w tym: suma odsetek 

w całym okresie kredytowania: 3.515,95 zł, prowizja za 

udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu, tj. 

200,00 zł, opłata przygotowawcza: 100,00 zł, koszt 

ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla własnego in 

blanco wraz deklaracją wekslową – 0,00 zł. Całkowita 

kwota do zapłaty wynosi: 13.815,95 zł. Oprocentowanie 

kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy 

kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem 

stopy redyskonta weksli, co spowoduje podwyższenie 

kwoty spłacanej raty kredytu oraz całkowitej kwoty do 

zapłaty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w 

rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od 

indywidualnej oceny Klienta, w tym jego zdolności i 

wiarygodności kredytowej. Wyliczenia dokonane powyżej 

mają charakter orientacyjny i przykładowy, zależą od daty 

wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Służą 

wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być 

traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do 

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Szczebrzeszynie
11,17%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla 

reprezentatywnego przykładu wynosi na 01.07.2022 r. – 

11.1662 % przy następujących założeniach: Całkowita 

kwota kredytu 15.000 zł spłacona w 48 miesięcznych, 

malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, stopa 

oprocentowania kredytu – 9.50 (stałe) w stosunku 

rocznym, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta      

18 218.98 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 15.000 zł 

całkowity koszt kredytu – 3 218,98 zł, na który składają się: 

odsetki – 2 918,98  zł, prowizja za udzielenie kredytu 2% tj. 

300 zł

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Szczuczynie
10,81%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 

10,809732% dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu: 47 000 PLN, okres kredytowania: 84 miesięcy; 

oprocentowanie kredytu: 9,50 % w skali roku – 

oprocentowanie zmienne decyzją Zarządu. Równa rata 

miesięczna: 761,80 PLN, łączna liczba rat: 84.  Całkowity 

koszt kredytu 18,822.66 PLN, w tym: suma odsetek w 

całym okresie kredytowania: 17,647.66 PLN, prowizja nie 

kredytowana za udzielenie kredytu: 2,50% kwoty 

udzielonego kredytu wynosząca:  1.175,00 PLN. Całkowita 

kwota do zapłaty wynosi: 65.822,66 PLN.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Szczytnie
12,91%

RRSO kredytu dla reprezentatywnego przykładu na dzień 

09.01.2023 r. wynosi 12,91%. Całkowita kwota kredytu 4 

320,00 zł okres kredytowania 35 miesięcy (35 równych rat 

miesięcznych) oprocentowanie stałe 9,90% w skali roku 

dla oferty z ubezpieczeniem na życie, prowizja za 

udzielenie kredytu 0%. Rata kredytu wynosi 142,61 zł. Na 

całkowity koszt kredytu w wysokości 808,94 zł składają się: 

odsetki 671,35 zł i ubezpieczenie 137,59 zł. Całkowita 

kwota do zapłaty wynosi 5 128,94 zł. Przyznanie kredytu 

przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności 

kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty i ma 

charakter wyłącznie informacyjny.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Środzie Śląskiej
9,30%

Dla Kredytu Ekologicznego Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,30%, przy następujących 

założeniach: okres kredytowania 5 lat (60 miesięcy), 

całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 40 

000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 59 630,34 zł, 

oprocentowanie stałe 8,50 %, całkowity koszt kredytu 9 

630,34 zł w tym: prowizja 400,00 zł, odsetki 9 230,34 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-01-02 dla 

przykładu reprezentatywnego.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Tarczynie
9,40%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu 

wynosi 9,40%, założenia przyjęte do obliczenia 

rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: posiadanie 

rachunku za 0,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez 

kredytowanych kosztów) 5 000 PLN, okres kredytowania 

60 miesięcy,  oprocentowanie stałe w wysokości 7,50% w 

skali roku, prowizja 3,50% min. 50,00 PLN od kwoty 

kredytu tj. 175,00 PLN, odsetki 1011,29 PLN, równa rata  

kapitałowo-odsetkowa w wysokości 100,19 zł, całkowity 

koszt kredytu  1 186,29 PLN. Wyliczenia reprezentatywne 

dla kredytu konsumenckiego gotówkowego na dzień 5 

stycznia 2023 roku.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Tarnobrzegu
7,76%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania kredytu (RRSO) 

wynosi 7,76%, przy następujących założeniach: całkowita 

kwota kredytu 3.000,00 zł, okres spłaty 12 miesięcy, 

oprocentowanie stałe  w skali roku 7,50%, prowizja 0,00%. 

Całkowita kwota do zapłaty 3 118,61 zł w tym odsetki 

118.61 zł, 12 rat malejących, pierwsza spłata w kwocie 

266,03 zł, ostatnia spłata w kwocie 251,70 zł. Kalkulacja 

została dokonana na dzień 05.01.2023r.  na 

reprezentatywnym przykładzie i dotyczy kredytu 

przeznaczonego dla osób, które nigdy nie posiadały w 

Banku produktu kredytowego.  Decyzja kredytowa 

uzależniona od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i nie 

stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Tomaszowie 

Lubelskim

14,20%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 

14,20%.  Reprezentatywny przykład: Całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) 25.000,00 PLN, 

całkowita kwota do zapłaty 40.942,82 PLN, 

oprocentowanie zmienne 11,11% w skali roku – wyliczone 

jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa 

zmienna WIBOR 3M: 7,11%) i marży Banku w wysokości 4 

pp. Całkowity koszt kredytu 15.942,82 PLN, w tym: opłata 

przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 

50,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 875,00 PLN, 

odsetki 14.057,82 PLN, koszt prowadzenia w całym okresie 

kredytowania rachunku bankowego, z którego realizowane 

będą spłaty kredytu 960,00 PLN. Spłata w 120 

miesięcznych ratach malejących, najwyższa rata 

miesięczna: 443,82 PLN. Kalkulacja została dokonana na 

dzień 09 stycznia 2023 r. na reprezentatywnym 

przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Tworogu
9,93%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu gotówkowego „SUPER KREDYT” wynosi  9,93%, 

całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 

000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 12.600,89 PLN, 

oprocentowanie nominalne 9,50% stałe w skali roku, 

całkowity koszt kredytu 2.600,89 PLN (w tym: prowizja 0 

PLN, odsetki 2.600,89 PLN), 60 miesięcznych rat, w tym 59 

miesięcznych raty równych w wysokości po 210,02 PLN, 

ostatnia rata 209,71 PLN.   Kalkulacja została dokonana na 

dzień 10 stycznia 2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Tychach
14,29%

RRSO wynosi 14,29% i zostało wyliczone przy 

następujących założeniach: oprocentowanie w wysokości 

11,25% w skali roku, całkowita kwota kredytu w wysokości 

13 100 PLN, umowa zawarta w dniu 11.01.2023 r. na okres 

38 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne, spłaty 

równe, płatne do 10 dnia każdego miesiąca, wysokość raty 

411,25 PLN, ostatnia rata – 411,26 PLN. Całkowity koszt 

kredytu wynosi 2 950,51 PLN, na który składają się: odsetki 

w wysokości 2 527,51 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 

393 PLN, prowizja za rozpatrzenie wniosku 30 PLN. 

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę przy 

powyższych założeniach wynosi 16 050,51 PLN.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Tyczynie
16,91%

Warunki dotyczą kredytu  Bezpieczny Parasol dla kwoty 

5.000,00 zł.  RRSO na dzień 16.01.2023r. dla 

reprezentatywnego przykładu wynosi 16,91% dla 

całkowitej kwoty kredytu 5.000,00 zł, spłacanej w 12 

ratach miesięcznych równych – 431,00 zł. Stopa 

oprocentowania kredytu 6,50% w stosunku rocznym. 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 5414,89 zł w tym 

odsetki – 177,51 zł, prowizja przygotowawcza – 2%, 

prowizja za udzielenie kredytu 2% oraz ubezpieczenie 

Kredytobiorcy – 37,38 zł. Stopa oprocentowania oraz 

prowizja za udzielenie  kredytu obowiązują dla Klientów 

indywidualnych, którzy posiadają lub założą rachunek 

oszczędnościowo - rozliczeniowy (przez który 

przeprowadzane są, lub będą stałe miesięczne wpływy z 

tytułu wynagrodzenia za pracę lub rentę czy emeryturę). 

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy  musi być 

czynny przez co najmniej cały okres kredytowania. 

Przedstawione informacje mają jedynie charakter 

orientacyjny. Ostateczna wysokość wszystkich kosztów 

związanych umową jest uzależniona od warunków umowy 

oraz rodzaju i zakresu usług dodatkowych.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Ustroniu
8,85%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu Stała Rata wnioskowanego w Placówce Banku 

wynosi 8,845693 %, całkowita kwota kredytu (bez 

kredytowanych kosztów) 10 000 PLN, okres kredytowania 

24 miesiące, całkowita kwota do zapłaty 10 908,44 PLN, 

oprocentowanie nominalne 8,5% stałe w skali roku, 

całkowity koszt kredytu 908,44 PLN (w tym: prowizja 0 

PLN, odsetki 908,44 PLN), 23 miesięczne raty równe w 

wysokości po 454,52 PLN i ostatnia rata: 454,48. Kalkulacja 

została dokonana na dzień 10 stycznia 2023 r. na 

reprezentatywnym przykładzie.  Powyższa informacja nie 

stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie 

z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank 

przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. 

Udzielenie kredytu jest uzależnione od posiadania 

zdolności kredytowej.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Warcie
8,84%

kredyt gotówkowy Spełniamy Marzenia Całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20.000 zł, całkowita 

kwota do zapłaty  22.731,24ł, oprocentowanie stałe  8,50  

% w skali roku, całkowity koszt kredytu 2731,24  zł, (w 

tym: odsetki 2731,24 zł, prowizja 0 zł, opłata za wniosek 0   

), spłata w 36 ratach miesięcznych równych w kwocie 

631,34  zł, RRSO wynosi 8,84 %. 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. 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 05.01.2023

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Werbkowicach
17,41%

Reprezentatywny przykład: Roczna Rzeczywista Stopa 

Oprocentowania (RRSO) wynosi 17.412 %  dla 

następujących założeń: - całkowita kwota kredytu: 

5.000,00 PLN (bez kredytowanych kosztów), - okres 

kredytowania: 24 miesiące, - oprocentowanie kredytu: 

12,00 % w skali roku, - 24 równe raty miesięczne po 

235,38 PLN. Całkowity koszt kredytu 849,11 PLN, w tym: - 

suma odsetek w całym okresie kredytowania: 649,11 PLN, - 

prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 4,00 % 

kwoty udzielonego kredytu wynosząca 200,00 PLN. 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 5 849,11 PLN.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Węgorzewie
10,95%

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) wynosi 

10.952041% przy następujących założeniach: całkowita 

kwota kredytu 10 000 zł (bez kredytowanych kosztów 

kredytu), okres spłaty 60 miesięcy, oprocentowanie stałe 

8,90% w skali roku, prowizja 2%, całkowity koszt kredytu 

2772,33 zł w tym 150,43 zł ubezpieczenie. Całkowita 

kwota do zapłaty 12772,33 zł, raty równe w wysokości 

207,10 zł, rata ostatnia 203 zł. Kalkulacja została wykonana 

na dzień 05.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Kredyt Bezpieczna Gotówka ze stałą stopą procentową i 

ubezpieczeniem. Kredyt jest dostępny dla klientów na 

kwotę od 500 zł do 80 000 zł udzielanych na okres od 1 do 

60 miesięcy. Dostępność produktu oraz warunki 

kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej 

przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na 

podstawie przekazanych przez niego informacji. 

Szczegółowe informacje o kredycie w tym Regulamin 

dostępne są w oddziałach, placówkach Banku oraz na 

stronie internetowej www.bswegorzewo.pl

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Wolbromiu
13,29%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla 

reprezentatywnego przykładu wynosi 13,29% przy 

następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu 

12.650,00 zł spłacana w 23 miesięcznych ratach. Stopa 

oprocentowania kredytu w stosunku rocznym 9,00% 

(oprocentowanie stałe). Całkowita kwota do zapłaty przez 

konsumenta 14.317,64 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 

12.650,00 zł, całkowity koszt kredytu 1.667,64 zł, na który 

składają się odsetki 1.224,89 zł oraz prowizja za udzielenie 

kredytu 442,75 zł. Spłata kredytu nastąpi w 23 

ratach malejących(stałe raty kapitałowe i raty odsetkowe 

naliczone od aktualnego zadłużenia i ich wysokość maleje). 

Najwyższa rata wynosi 730,91 zł. W reprezentatywnym 

przykładzie założono, że klient posiada:  rachunek 

bieżący/rolniczy (od 12 m-cy – wpływy co najmniej raz na 

kwartał) lub ROR/a’vista (od 6 miesięcy- wpływy co 

miesiąc). Przyznanie kredytu uzależnione jest od 

posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy. Powyższa 

kalkulacja została sporządzona na dzień 03.10.2022r.  

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i 

nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Kodeks Cywilny.  O szczegóły prosimy pytać w 

placówkach Banku Spółdzielczego w Wolbromiu.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Zaleszanach
10,47%

RRSO została wyliczona przy następujących założeniach: 

Kwota kredytu 10 000,00 zł, oprocentowanie stałe w 

wysokości 10,00 % w stosunku rocznym, okres 

kredytowania 24 miesiące, prowizja 0,00 %, raty równe.  

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 11 

072,59 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 10 000,00 zł, 

całowity koszt kredytu 1 072,59 zł na co składają się 

odsetki w wysokości 1 072,59 zł, prowizja za udzielenie 

kredytu 0,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł oraz prowizja 

przygotowawcza 0,00 zł.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Zambrowie
12,40%

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 

12,40%, dla następujących założeń:

Całkowita kwota kredytu: 20.000zł (bez kredytowanych 

kosztów)

Okres kredytowania: 60 miesięcy 

Oprocentowanie kredytu: 9,99% w skali roku (stała stopa 

procentowa) 

Równa rata miesięczna: 424,96zł 

Łączna liczba rat: 60 w tym ostatnia wyrównująca w 

kwocie 425,05zł 

Całkowity koszt kredytu 6.289,68zł, w tym:

Suma odsetek w całym okresie kredytowania: 5.497,68zł 

Prowizja za udzielenie kredytu: 0,00% kwoty udzielonego 

kredytu wynosząca 0,00zł

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,00zł 

Koszt ubezpieczenia Kredytobiorcy na wypadek śmierci 

Ubezpieczonego: 792,00zł

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Zatorze
9,37%

Kwota kredytu: 20.130,00 PLN 

Okres kredytowania: 38 miesięcy  Rzeczywista roczna 

stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,369736%, 

całkowita kwota kredytu 20 130,00 zł, całkowita kwota do 

zapłaty 

23 204,66 zł, oprocentowanie nominalne 9,25% stałe w 

skali roku, 

całkowity koszt kredytu 3 074,66 zł (w tym: prowizja 0 zł, 

odsetki 

3 074,66 zł), 37 miesięcznych rat równych kapitałowo-

odsetkowych w 

wysokości po 610,68 zł, ostatnia 38 rata ma charakter raty 

wyrównującej 

w wysokości 609,50 zł. 

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Ząbkowicach 

Śląskich

13,10%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

13,10%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 20.000,00zł. Całkowity kwota do zapłaty 

26.537,90zł. Oprocentowanie stałe 9,90%. Całkowity koszt 

kredytu 6.537,90zł. (w tym prowizja 1.000,00zł., 

ubezpieczenie 0,00zł., usługi dodatkowe 0,00zł., opłata 

przygotowawcza 70,00zł,  odsetki 5.437,90zł., opłata z 

tytułu zabezpieczenia wekslowego 30zł.). Kredyt płatny 

w 59 równych ratach miesięcznych po 423,97zł., ostatnia 

60 rata w wysokości 423,67zł. Kalkulacja została dokonana 

na dzień 10.01.2023 na reprezentatywnym przykładzie.  

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 

Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie 

informacyjny. Szczegółowe warunki i opłaty związane z 

kredytem gotówkowym są określone w "Taryfie Opłat i 

Prowizji Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich", 

"Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku 

Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich" oraz w 

"Regulaminie udzielania kredytów konsumpcyjnych dla 

osób fizycznych".

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Żaganiu
13,77%

Kwota kredytu 15 000,00 zł. Okres kredytowania wynosi 

37 miesięcy. Oprocentowanie stałe 9,50%. Prowizja za 

udzielenie kredytu wynosi 5,00% tj. 750,00 zł. Kredyt 

płatny w 37 ratach w wysokości 469,13 zł miesięcznie. 

Koszt odsetek kredytowych 2 357,63 zł. Na całkowity koszt 

kredytu w kwocie 3 107,63 zł składają się: jednorazowa 

prowizja od kredytu oraz odsetki. Całkowita kwota do 

zapłaty 18 107,63 zł. Rzeczywista roczna stopa 

oprocentowania (RRSO) 13,77%. Kalkulację sporządzono 

na dzień 10.01.2023r.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Żmigrodzie
11,08%

BEZPIECZNY KREDYT BEZ PROWIZJI RRSO na dzień 

09.01.2023 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 

11,08% przy następujących założeniach: całkowita kwota 

kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 

23.333,87 zł, okres spłaty 36 miesięcy, oprocentowanie 

zmienne w wysokości 8,90% w skali roku, całkowity koszt 

kredytu 3.333,87 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 

2.858,87 zł, ubezpieczenie 475,00 zł) spłata w 35 równych 

ratach w wysokości 634,88 zł oraz ostatnia 36 rata w 

wysokości 638,07 zł. Ubezpieczenie ma charakter 

obligatoryjny.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy w 

Żołyni
14,56%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

14.56%, przy założeniu że całkowita kwota kredytu wynosi 

5 000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 5 723.23 PLN, 

oprocentowanie stałe w wysokości 11%, całkowity koszt 

kredytu wynosi 723.23 PLN (w tym: opłata 

przygotowawcza 30 zł, prowizja w wysokości 2%, tj. 100 zł 

oraz odsetki w wysokości 593.23 PLN), kredyt spłacany w 

24 równych ratach: 23 raty w wys. 233.05 PLN i 1 rata 

wyrównująca w wys. 233.08 PLN. Kalkulacja została 

dokonana na dzień 09.01.2022r.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Żurawicy
6,28%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 

6,28%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 15.000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 

19.539,78 PLN, oprocentowanie nominalne 5,50% 

zmienne w skali roku, całkowity koszt kredytu 4.539,78 

PLN (w tym: prowizja 2,5% od kwoty udzielonego kredytu, 

tj. 375,00 PLN, odsetki 4.164,78 PLN), 120 miesięcznych 

rat kapitałowych po 125,00 PLN. Odsetki płatne 

miesięcznie razem z ratą kapitałową. Kalkulacja została 

dokonana na dzień 10.01.2023 r. na reprezentatywnym 

przykładzie. Powyższa informacja nie stanowi oferty w 

rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Powyższe 

wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia 

ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z 

wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez 

inne instytucje finansowe.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy w 

Żywcu
15,60%

RRSO 15,60 % wyliczone przy założeniu: całkowita kwota 

kredytu 25 000,00zł, oprocentowanie zmienne w 

wysokości 12,00% w stosunku rocznym, kredyt spłacany w 

60 miesięcznych ratach malejących płatnych 20 dnia 

każdego miesiąca (najwyższa rata kapitałowo odsetkowa 

wynosi 702,58, zł). Całkowity koszt kredytu wynosi 

8 902,86zł w tym opłata przygotowawcza 0,2 % tj. 50,00zł, 

prowizja 5 % w wysokości 1 250,00 zł, odsetki w wysokości 

7 602,86zł. Kalkulacja służy wyłącznie celom 

informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

11.01.2023



Bank Spółdzielczy 

we Frampolu
11,61%

Całkowita kwota kredytu: 8 000,00 zł

Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy

Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3M/1+ 2,00% wstosunku 

rocznym

Jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu:1% od 

całkowitejkwoty kredytu

RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania 

kredytu:11,61%

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 8 393,70zł

Całkowity koszt kredytu wynosi: 473,70 zł naktóry składa 

się:

a) suma odsetek do zapłaty: 393,70 zł

b) jednorazowa prowizja za udzieleniekredytu płatna w 

dniuuruchomienia kredytu: 80,00 zł

c) koszt prowadzenia rachunkuoszczędnościowo-

rozliczeniowegoponoszony zgodnie z zawartą umową 

rachunku w całym okresiekredytowania: 48,00zł

Kapitał kredytu płatny miesięcznie  na do 16-go dnia 

każdegomiesiąca. Odsetkipłatne łącznie z ratą. Odsetki 

naliczane są od wykorzystanejkwoty kredytu 

zuwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia. 

Kwotaodsetek w stosunkudziennym, liczonych od 

całkowitej kwoty kredytu wynosi 1,07zł.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy 

we Włoszczowie
9,63%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu „Korzystny” wynosi  9,63%, całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000 PLN, 

całkowita kwota do zapłaty 10 952,40 PLN, 

oprocentowanie nominalne 5,50% stałe w skali roku, 

całkowity koszt kredytu 952,40 PLN (w tym: prowizja 2,5% - 

250,00 PLN, odsetki 582,40 PLN, suma opłat miesięcznych 

za prowadzenie rachunku w całym okresie kredytowania 

wynosi 120,00 PLN), umowa zawarta na okres 24 miesięcy, 

24 miesięcznych rat równych w kwocie 440,93 PLN, 

ostatnia rata 441,01 PLN. Kalkulacja została dokonana na 

dzień 11.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Bank Spółdzielczy 

Ziem Górskich 

KARPATIA Centrala 

w Bukowinie 

Tatrzańskiej

13,22%

Kredyt PO SĄSIEDZKU-Świątecznie ; Przykład 

reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania (RRSO) wynosi: 13,22% przy założeniu: 

całkowita kwota kredytu: 20.000,00 zł, całkowita kwota do 

zapłaty: 23.998,37 zł, oprocentowanie stałe: 10,90%, 

całkowity koszt kredytu: 3.998,37 zł (w tym prowizja: 

200,00 zł, odsetki: 3.546,37 zł, koszt prowadzenia r-ku ROR 

za okres 36 m-cy: 252,00 zł), kredyt spłacany w 36 

miesięcznych ratach równych: 653,90 zł. Kalkulacja została 

dokonana na dzień: 01.12.2022r.

11.01.2023



Bank Spółdzielczy 

Ziemi Kraśnickiej w 

Kraśniku

10,45%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu „Szybka gotówka bis” wnioskowanego w Placówce 

Banku wynosi 10,45%, całkowita kwota kredytu (bez 

kredytowanych kosztów) 10 000 PLN, całkowita kwota do 

zapłaty 11 075,42 PLN, oprocentowanie nominalne 9,98% 

stałe w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 075,42 PLN (w 

tym: prowizja 0 PLN, odsetki 1 075,42 PLN), 24 

miesięcznych rat równych w wysokości po 461,36 PLN. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 27 czerwca 2022r. na 

reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Beskidzki Bank 

Spółdzielczy
12,17%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu detalicznego na cele konsumpcyjne pod nazwą 

„Kredyt na Remont” wynosi 12,17%, przy następujących 

założeniach: okres kredytowania 60 miesięcy, całkowita 

kwota kredytu 33.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 

43.362,05 zł, oprocentowanie zmienne 10,65% w stosunku 

rocznym, całkowity koszt kredytu 10.362,05 zł (w tym: 

prowizja 660,00 zł, odsetki 9.702,05 zł), spłata kredytu w 

60 ratach miesięcznych, w tym 59 rat kapitałowo-

odsetkowych w kwocie po 711,70 zł każda i ostatnia rata w 

kwocie 711,75 zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 

16.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Gospodarczy Bank 

Spółdzielczy 

Radków z/s w 

Nowej Rudzie

8,61%

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa RRSO wynosi: 

8,61% i została wyliczona przy założeniach: całkowita 

kwota kredytu w wysokości 70.000,00 zł., umowa zawarta 

w dniu 01.09.2022r., na okres 84 miesięcy, 

oprocentowanie zmienne w wysokości 7,70% w stosunku 

rocznym, raty malejące płatne do 25-go dnia każdego 

miesiąca, wysokość pierwszej raty 1.202,79 zł. Całkowity 

koszt kredytu wynosi 20.217,07 zł., na który składają się: 

odsetki w wysokości 19.012,07 zł., prowizja za udzielenie 

kredytu w wysokości 1,70% tj. 1.190,00 zł., 

pełnomocnictwo do rachunku 15,00 zł. Całkowita kwota 

do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 90.217,07 zł. Bank 

uzależnia udzielenie kredytu od oceny zdolności 

kredytowej Klienta. Powyższe wyliczenie ma charakter 

orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego. Wysokości rat oraz odsetek mogą różnić się od 

powyższych wyliczeń

11.01.2023



Gospodarczy Bank 

Spółdzielczy w 

Barlinku

13,07%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 

13,07%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 23 600,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 29 

234,89 zł, oprocentowanie stałe 9,99%, całkowity koszt 

kredytu 5 634,89 zł (w tym: prowizja 4,00% dla Posiadaczy 

rachunku w GBSBanku (rachunek otwarty przez co 

najmniej okres 12M z kartą płatniczą /debetową) - 944,00 

zł; odsetki 4 690,89 zł; usługi dodatkowe 0,00 zł), 44 

miesięcznych rat z czego 43 równe raty w wysokości 

642,97 zł i ostatnia 44 rata wyrównująca w wysokości 

643,18 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 

06.10.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Udzielenie kredytu uzależnione jest od wyniku oceny 

zdolności kredytowej Klienta, natomiast ostateczne 

warunki kredytowania, dodatkowo od daty uruchomienia 

kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i 

nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. art. 66 Kodeks cywilny.

11.01.2023

HEXA Bank 

Spółdzielczy
17,59%

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 

17,59 % dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu: 30854,00 PLN (bez kredytowanych kosztów); 

okres kredytowania 78 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 

14,25 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej 

stopy referencyjnej NBP: 6,75 % i marży Banku w 

wysokości 7,50 %. Równa rata miesięczna: 608,83 PLN, 

łączna liczba rat: 78. Całkowity koszt kredytu 18020,41 

PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 

16354,29 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 5 % - 1 

542,70 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 

(0,4% min 60,00 zł max 250,00 zł) – 123,42 zł. Całkowita 

kwota do zapłaty wynosi: 48874,41 PLN. Oprocentowanie 

kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy 

kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy 

referencyjnej NBP, która może spowodować, że koszty 

obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne 

oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości 

raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia 

reprezentatywne dla kredytu gotówkowego na 01.01.2023 

r.

11.01.2023



Limes Bank 

Spółdzielczy
12,68%

„Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 

12,68%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 26 700,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 32 

133,59 PLN, oprocentowanie stałe 12% w skali roku, 

całkowity koszt kredytu 5 433,59 PLN (w tym: prowizja 

0,00 PLN, odsetki 5 433,59 PLN), 35 miesięcznych rat 

równych w wysokości po 893,02 PLN oraz 1 wyrównawcza 

w wysokości 877,89 PLN.  Kalkulacja została dokonana na 

dzień 09.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej – 

ubezpieczenie kredytu, koszt nie wliczony do RRSO”

11.01.2023

Lubelski Bank 

Spółdzielczy
6,99%

Kwota kredytu 5 000,00 zł stała stopa oprocentowania w 

okresie 24 m-cy 4,75% w stosunku rocznym. Na całkowity 

koszty kredytu składa się prowizja w wysokości 2% od 

kwoty kredytu tj. 100,00 zł, odsetki za cały okres 

kredytowania tj. za 24 miesiące - 246,14 zł. Zakładając, że 

w okresie kredytowania tj. 24 miesiącach kredytu będzie 

spłacany w ratach kapitało-odsetkowych malejących w 

terminach miesięcznych 1 rata 216,00 zł, a kolejne 23 raty 

po 208,00 zł.

11.01.2023

Łużycki Bank 

Spółdzielczy w 

Lubaniu

12,36%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

12,3593 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 30 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 39 

313,50 PLN, oprocentowanie zmienne 9,50%, całkowity 

koszt kredytu 9 313,50 PLN (w tym: prowizja nie 

kredytowana 1,00 % kwoty kredytu: 300,00 PLN, odsetki 7 

821,90 PLN, składka ubezpieczeniowa nie kredytowana 

(TU WARTA S.A. – Wariant II) 1 191,60 PLN, płatna 

jednorazowo za cały okres kredytowania), 60 miesięcznych 

rat równych po 630,37 PLN, ostatnia rata: 630,07 PLN. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 16.05.2022 r. na 

reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023



Małopolski Banki 

Spółdzielczy
13,11%

Reprezentatywny przykład dotyczący kredytu 

gotówkowego wMałopolskim Banku Spółdzielczym.  

RzeczywistaRoczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

13,11%, przynastępującychzałożeniach: całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanychkosztów) 2.000,00 zł, 

całkowita kwota do zapłaty 2.657,88 zł, 

oprocentowaniezmienne 10,14% wstosunku rocznym 

stanowiące sumę wartości wskaźnikareferencyjnego 

WIBOR 6M:7,14% i stałej marży Banku w wysokości 3,00 

punktówprocentowych,całkowity koszt kredytu 657,88 zł 

(w tym: prowizja100,00 zł, odsetki 557,88zł), spłata 

kredytu w 60 równych miesięcznych ratach kapitałowo-

odsetkowych w wysokości: 59 rat po 42,63 zł iostatnia 60-

tarata wyrównawcza 42,71 zł. 

Kalkulacjazostała dokonana na dzień 02.01.2023 r. 

nareprezentatywnym przykładzie.

Udzieleniekredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności 

kredytowejWnioskodawcy.

Niniejszymateriał ma charakter wyłącznie informacyjny i 

niestanowi oferty w rozumieniuustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny.

11.01.2023

Mazurski Bank 

Spółdzielczy w 

Giżycku

12,68%

RRSO standardowe: Rzeczywista Roczna Stopa 

Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego Stała 

ratka wynosi 12,68 %, całkowita kwota kredytu (bez 

kredytowanych kosztów) 20 000zł, całkowita kwota 

do zapłaty 23 926,39 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 

wynosi 12 %, całkowity koszt kredytu 3926,39 zł (w 

tym odsetki 3926,39 zł), umowa zawarta na okres 

36 miesięcy, 36 miesięcznych rat równych w kwocie 

664,62 zł, ostatnia rata 664,69 zł. Kalkulacja została 

dokonana na dzień 28.07.2022 r. na reprezentatywnym 

przykładzie.

11.01.2023

Międzygminny Bank 

Spółdzielczy w 

Zbuczynie

11,57%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 

11,5717%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 20.000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 

23.568,82PLN, oprocentowanie zmienne 11,00% w skali 

roku, całkowity koszt kredytu 3 568,82PLN (w tym: 

prowizja dla Klientów posiadających rachunek w Banku 

0,00 PLN, odsetki 3 568,82 PLN), 35 równych rat 

miesięcznych w wysokości 656,32 PLN oraz ostatnia rata 

wyrównawcza w wysokości 597,62 PLN, łączna liczba rat: 

36.

11.01.2023



Międzypowiatowy 

Bank Spółdzielczy w 

Myszkowie

15,61%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

15,61 %, przy następujących założeniach: całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) 34.770,00 zł, 

całkowita kwota do zapłaty 44.813,87 zł, oprocentowanie 

zmienne 13,69 % w stosunku rocznym, całkowity koszt 

kredytu 10.043,87 zł (w tym: prowizja 521,55 zł, odsetki 

9.522,32 zł), spłata kredytu nastąpi w 47 miesięcznych 

malejących ratach kapitałowo-odsetkowych. Kalkulacja 

została dokonana na dzień 22.09.2022 r. na 

reprezentatywnym przykładzie bez dobrowolnego 

ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń 

losowych.

11.01.2023

Mikołowski Bank 

Spółdzielczy
10,37%

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 dozapłaty wyniesie 24.044,68 zł. Kalkulacja została 

dokonana na dzień 2022-09-08 na reprezentatywnym 

przykładzie

11.01.2023

Morąsko-Zalewski 

Bank Spółdzielczy
12,94%

Rzeczywista   Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 

wynosi 12,94% . Reprezentatywny przykład: Całkowita 

kwota   kredytu ( bez kredytowanych kosztów) 10 000 

PLN, całkowita  kwota do zapłaty 12.568,36 PLN, 

oprocentowanie stałe 10,9 %  w skali roku, całkowity koszt  

kredytu   2.568,36 PLN ( w tym: prowizja 0 PLN dla 

posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w 

Banku, odsetki 2.328,36 PLN, koszt prowadzenia rachunku 

ROR w całym okresie kredytowania 240 PLN ), 48  

miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych, w 

tym  47 rat po 257,97PLN  i  rata ostatnia wyrównująca w 

wysokości 203,77 PLN. Kalkulacja została sporządzona na 

dzień 27.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.  

Niniejszy materiał ma  wyłącznie charakter informacyjny  i 

nie stanowi oferty w rozumieniu  art. 66 Kodeksu 

cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione 

jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej i 

wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy.

11.01.2023

Nadwiślański Bank 

Spółdzielczy w Solcu-

Zdroju

14,37% Kwota kredytu - 5000 zł; okres kredytowania - 24 m-ce; 

Prowizja - 0 zł

11.01.2023



Orzesko-Knurowski 

Bank Spółdzielczy z 

siedzibą w 

Knurowie

17,66%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu konsumpcyjnego standard wynosi 17,66%, dla 

całkowitej kwoty kredytu (bez kredytowanych kosztów) 

20.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 25 171,67 zł, 

oprocentowanie zmienne 12,75%, całkowity koszt kredytu 

5 171,67 zł (w tym: prowizja 1 000 zł, odsetki 4 171,67 zł) 

przy założeniu spłat w 36 miesięcznych równych ratach, w 

tym 35 rat w wysokości 671,44 zł oraz ostatnia 36 rata 

wyrównawcza w wysokości 671,27 zł. Kalkulacja została 

dokonana na dzień 11.01.2023 r. na reprezentatywnym 

przykładzie.

11.01.2023

Pieniński Bank 

Spółdzielczy
13,47%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 

13,47 % dla produktu kredyt konsumencki – kredyt 

gotówkowy, sporządzony na podstawie przepisów art. 8 

ustawy o kredycie konsumenckim: przy założeniu  

całkowita kwota kredytu 6 600 PLN, okres kredytowania 

24 miesiące,  oprocentowanie stałe 9,90% w skali roku, 

spłata: 23 miesięczne równe raty w wysokości po 304,33 

PLN oraz ostatnia rata 304,21 PLN, całkowita kwota do 

zapłaty 7 484,84 PLN, całkowity koszt kredytu 884,84 PLN 

(w tym prowizja 132 PLN tj. 2%, opłata przygotowawcza 50 

PLN, odsetki 702,84 PLN). Kalkulacja została dokonana na 

dzień 25.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Podlaski Bank 

Spółdzielczy w 

Knyszynie

7,22%

Dla kredytu konsumenckiego gotówkowego „Kredyt dla 

Ciebie” w wysokości 150.000,00 zł, zaciągniętego na okres 

120 miesięcy, spłacanego w 120 równych ratach 

kapitałowych w kwocie 1.250,00 zł, po uwzględnieniu 

kosztów: prowizji od udzielenia kredytu 2%, nie mniej niż 

50,00 zł; przy założeniu oprocentowania  zmiennego 6,5% 

w stosunku rocznym, całkowita kwota do zapłaty przez 

kredytobiorcę wynosi 202.494,44 zł. Na całkowity koszt 

kredytu składają się odsetki i prowizja. Rzeczywista roczna 

stopa oprocentowania kredytu wynosi 7,22%.

11.01.2023



Podlasko-Mazurski 

Bank Spółdzielczy w 

Zabłudowie

14,90%

"Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu Gotówka wynosi 14,90%, całkowita kwota kredytu 

20.000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 25.713,47 PLN, 

oprocentowanie nominalne 9,50% stałe w skali roku, 

całkowity koszt kredytu 5.713,47 PLN (w tym: prowizja 

przygotowawcza (nie kredytowana) 8% kwoty udzielonego 

kredytu wynosząca 1.600 PLN, odsetki 4.113,47 PLN, suma 

opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ror w całym 

okresie kredytowania wynosi 0 PLN), 47 miesięcznych rat 

stałych (annuitetowych) w wysokości 502,46 PLN oraz 

ostatnia rata wyrównująca w kwocie 497,85 PLN. 

Informacja według stanu na dzień 09.01.2023 r. Podane 

informacje mają jedynie charakter orientacyjny. 

Ostateczna decyzja kredytowa zależy od wyniku badania 

zdolności kredytowej Klienta a wysokość wszelkich 

kosztów związanych z umową uzależniona jest od 

ostatecznych warunków umowy.”

11.01.2023

Powiatowy Bank 

Spółdzielczy w 

Kędzierzynie-Koźlu

15,45%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla 

kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne  wynosi  

15,45%, całkowita kwota kredytu 20 000 PLN, całkowita 

kwota do zapłaty 24 281,46 PLN, oprocentowanie 

nominalne 8,99% stałe w skali roku, całkowity koszt 

kredytu 4 281,46 PLN (w tym: prowizja 1 000,00 PLN, 

odsetki 2 806,46 PLN, ubezpieczenie na życie w całym 

okresie kredytowania 475,00 PLN), spłata w 35 

miesięcznych ratach równych w wysokości po 651,61 PLN 

każda

11.01.2023

Powiatowy Bank 

Spółdzielczy w 

Opolu Lubelskim

11,14%

- Kwota kredytu: 50 000zł; - Okres kredytowania: 5 lat (60 

miesięcy); - Oprocentowanie: 9,2% w stosunku rocznym, 

zmienna stopa procentowa; - Opłata przygotowawcza 

0,5% od kwoty kredytu tj. 250zł; - Prowizja: 2% od kwoty 

przyznanego kredytu tj. 1000zł; - Odsetki płatne 

miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca; - 60 rat 

kapitałowych płatnych miesięcznie z czego pierwsza rata w 

wysokości 853zł, kolejne 59 rat w wysokości 833zł; - Raty 

kapitałowo-odsetkowe malejące, pierwsza (najwyższa) 

rata kapitałowo odsetkowa w wysokości 1216,81 zł, 

natomiast ostatnia (najniższa) rata kapitałowo-odsetkowa 

w wysokości 834,47zł ; - Całkowity koszt odsetek: 11 

952,39zł; - Całkowity koszt kredytu: 13 562,39zł; - 

Całkowita kwota do zapłaty: 63 562,39zł; - RRSO 

(rzeczywista roczna stopa oprocentowania): 11,139553%;  - 

Średni roczny koszt kredytu: 5,194383%.

11.01.2023



Powiatowy Bank 

Spółdzielczy w 

Sokołowie 

Podlaskim

10,30%

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD SPORZĄDZONY W 

OPARCIU O  WYMOGI USTAWY Z DNIA 12 MAJA 2011r. O 

KREDYCIE KONSUMENCKIM   Reprezentatywny przykład 

jest przygotowany na podstawie warunków, na których 

Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie 

umów danego rodzaju przy uwzględnieniu w tych 

umowach średniego okresu kredytowania, całkowitej 

kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku.   

Reprezentatywny przykład – „Kredyt dla posiadaczy 

rachunków”   Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu 

gotówkowego dla posiadaczy rachunków na dzień 20 

czerwca 2022 r.:  Całkowita kwota kredytu: 7 600,00 PLN;  

Okres kredytowania: 12 miesięcy;  Oprocentowanie 

kredytu: stałe 7,00% w skali roku; Rzeczywista roczna 

stopa oprocentowania: 10,30 %; Wysokość raty 

miesięcznej:  11 x 657,62 PLN + rata wyrównująca 657,60 

PLN  Całkowity koszt kredytu: 405,42 PLN, w tym:  - suma 

odsetek w całym okresie kredytowania: 291,42 PLN, - 

prowizja za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty kredytu: 

114,00 PLN.    Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 8 

005,42 PLN (słownie: osiem tysięcy pięć złotych 42/100 

groszy).

11.01.2023

Powiatowy Bank 

Spółdzielczy w 

Węgrowie

9,79%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

9,79%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 20 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 22 

781,77 PLN, oprocentowanie stałe 7,2% w skali roku, 

całkowity koszt kredytu 2781,77 (w tym prowizja 600,00 

PLN, odsetki 2181,77) płatne w 35 ratach równych w 

wysokości 555,00 PLN + 1 rata wyrównująca w wysokości 

575,00 PLN.  Kalkulacja została dokonana na dzień 

09.01.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023

Powiatowy Bank 

Spółdzielczy w 

Złotoryi

9,07%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

9,066389 %, okres obowiązywania umowy: 60 miesięcy, 

całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 

000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11 935,49 PLN, 

oprocentowanie stałe 7,20%, całkowity koszt kredytu 

spłacanego w 60 ratach równych (annuitetowych) 2 

285,49 PLN (w tym: prowizja nie kredytowana 3,50 % 

kwoty kredytu: 350,00 PLN, odsetki 1 935,49 PLN).  

Kalkulacja została dokonana na dzień 11.01.2023 r. na 

reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023



Powiślański Bank 

Spółdzielczy w 

Kwidzynie

14,29%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

14,29 % przy następujących założeniach: całkowita kwota 

kredytu: 10 500,00 zł okres kredytowania 36 miesięcy z 

oprocentowaniem stałym 8,20% w skali roku. Całkowity 

koszt kredytu wynosi 2.140,90 zł (w tym: 1.376,90 zł 

odsetki, 420,00 zł prowizja za udzielenie kredytu, koszt 

usługi dodatkowej w formie ubezpieczenia na Życie w wys. 

334,00 zł ). Całkowita kwota do zapłaty przez 

Kredytobiorcę wynosi 12.640,90 zł. Wysokość 35 równych 

rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 330,81 zł każda, oraz 

ostatnia 36 rata w wysokości 298,55 zł. Kalkulacja została 

dokonana na dzień 10.01.2023r. na reprezentatywnym 

przykładzie. Pozostałe warunki promocji znajdują się w 

Regulaminie promocji dostępnym na stronie internetowej 

Banku www.powislanski.pl oraz w placówkach Banku.

11.01.2023

SBR Bank 18,11%

Kredyt promocyjny gotówkowy 0 %

• oprocentowanie kredytu — 0%

• rozpatrzenie wniosku — 0 zł

• prowizja za udzielenie — 8,5% pożyczanej kwoty

• szybka decyzja

• 18,11% RRSO 

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego 0%:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 

18,11%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 

kosztów) 3 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 255 zł, 

okreskredytowania 12 m-cy. Oprocentowanie stałe 0%, 

całkowity koszt kredytu 255 zł,

 (w tym: odsetki: 0 zł; prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0 

zł; prowizja za udzielenie kredytu - 8,5 % tj. 255 zł), 12 

miesięcznych rat równych po 250 zł. Kalkulacja wykonana 

na dzień 10.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

11.01.2023

Śląski Bank 

Spółdzielczy 

"SILESIA"  w 

Katowicach

13,24%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu 

wynosi 13,24%, całkowita kwota kredytu 10 000,00zł, 

całkowita kwota do zapłaty 12 020,57 zł, oprocentowanie 

stałe 12,50%. Całkowity koszt kredytu 2 020,57 zł (w tym: 

prowizja 0,00% - 0,00 zł, odsetki - 2 020,57 zł). Płatny w 

36 miesięcznych ratach - 35 rat w wysokości 333,83 zł, 36 

rata w wysokości 336,52 zł. Kalkulacja została dokonana na 

dzień 09.01.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

11.01.2023



Świętokrzyski Bank 

Spółdzielczy w 

Jędrzejowie

11,42%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 

Wygodnego Kredytu Gotówkowego wyliczona na dzień 

11.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 

11,42% dla następujących założeń: całkowita kwota 

kredytu (bez kredytowanych kosztów) 30.000,00 zł, 

całkowita kwota do zapłaty 38.828,68 zł, oprocentowanie 

stałe 9,99% w skali roku, całkowity koszt kredytu 8.827,66 

zł(w tym prowizja 600,00 zł – 2%* kwoty kredytu, odsetki 

8.227,66 zł, miesięczna opłata za prowadzenie konta ROR 

wynosi 0,00 zł (w przypadku posiadania karty do konta, 

wykonania transakcji bezgotówkowych w poprzednim 

miesiącu kalendarzowym na sumę min. 400 zł oraz 

miesięcznych wpływów na rachunek w wysokości min. 

1.500,00 zł), 60 miesięcznych rat: 59 rat równych po 

638,08 zł każda oraz ostania rata wyrównująca w 

wysokości 580,94 zł. Dostępność produktu oraz warunki 

kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej 

przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na 

podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejsza 

informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w 

rozumieniu kodeksu cywilnego. *oferta dla obecnych i 

nowych klientów, którzy posiadają/otworzą rachunek 

oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku.

11.01.2023

Warszawski Bank 

Spółdzielczy
15,98%

Kredyt konsumencki – gotówkowy bez usług dodatkowych  

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi  

15,98 %, przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez 

kredytowanych kosztów) wynosi 26 000 zł, całkowita 

kwota do zapłaty 33 650,90 zł, oprocentowanie nominalne 

7,60 % stałe w skali roku, całkowity koszt kredytu 7 650,90 

zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 3 120,00 zł, 

odsetki 4 242,90 zł), spłata kredytu nastąpi w 48 

miesięcznych ratach w tym 47 miesięcznych rat równych w 

wysokości po 629,97 zł i ostatnia rata wyrównująca w 

wysokości 634,31zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 

15 czerwca 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie przy 

założeniu, że Kredytobiorca wypełni zobowiązania 

wynikające z Umowy kredytu.  Powyższa informacja nie 

stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie 

uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych 

związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów 

udzielonych przez inne instytucje finansowe.

11.01.2023


