
             BANK  SPÓŁDZIELCZY  W  CHRZANOWIE   

 OPROCENTOWANIE  KREDYTÓW  PLN   KLIENCI  INDYWIDUALNI   
  

KREDYTY:  
   

      

 GOTÓWKOWY  11,99 % 1)  ODNAWIALNY  W  ROR   14,00 % 5) 16)  
 
PRZYJAZNY KREDYT   9,99 % 2)  ODNAWIALNY  W  ROR-Komplex   14,00 % 6) 16)  

  
KREDYT WIOSENNY – kredyt sezonowy  

  

7,50 % 3)  ODNAWIALNY  W  ROR dla Aktywnych   14,00 % 15) 16)  

 
KREDYT EKOLOGICZNY  8,50 % 4)  KARTY KREDYTOWE VISA Credit    19,00 % 7)  

  
UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY  
  

WIBOR 3M + marża 8) 9) ZADŁUŻENIE  PRZETERMINOWANE                   23,00 % 13)  

 HIPOTECZNY MÓJ DOM  WIBOR 3M + marża 10) 11)    23,00 % 14)  

    

 
   

 WIBOR – STAWKI BAZOWE DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW   

WIBOR 1M – średnia notowań z poprzedniego miesiąca                           5,59 %  
WIBOR 1M – notowanie z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca       5,89 %  
  

WIBOR 3M – średnia z notowań z I kwartału 2022                                3,50 %  
WIBOR 3M – średnia notowań z poprzedniego miesiąca                      6,42 %   
WIBOR 3M – notowanie z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca    6,59 %  

  

1) KREDYT GOTÓWKOWY - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 23,96 % dla kredytu 
gotówkowego w wysokości 5.000,00 zł udzielonego w 27 równych ratach kapitałowo - odsetkowych z oprocentowaniem 11,99 %, prowizją za udzielenie kredytu 10,00 
%. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1.234,27 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 500,00 zł oraz suma odsetek za cały okres kredytowania 
734,27 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu wynosi 212,38 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6.234,27 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 30.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.  
 KREDYT GOTÓWKOWY w promocji do 30.06.2022 - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 
13,68 % dla kredytu gotówkowego w wysokości 5.000,00 zł udzielonego w 27 równych ratach kapitałowo - odsetkowych z oprocentowaniem 11,99 %, prowizją za 
udzielenie kredytu 1,00 %. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 784,27 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 50,00 zł oraz suma odsetek za cały okres 
kredytowania 734,27 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu wynosi 212,38 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 
wynosi 5.784,27 zł. Promocyjne warunki kredytu gotówkowego obowiązują w okresie od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. Kalkulacja została dokonana na dzień 30.03.2022 
r. na reprezentatywnym przykładzie.  
2) PRZYJAZNY KREDYT - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 18,99 % dla kredytu 
gotówkowego „Przyjazny kredyt” w wysokości 5.000,00 zł udzielonego w 24 równych ratach kapitałowo - odsetkowych z oprocentowaniem 9,99 %, prowizją za 
udzielenie kredytu 7,00 %. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 875,52 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 350,00 zł oraz suma odsetek za cały 
okres kredytowania 525,52 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu wynosi 230,23 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 
wynosi 5.875,52 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.06.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.  
3) KREDYT WIOSENNY – Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 8,81 % dla kredytu 
gotówkowego - Kredyt Wiosenny w wysokości 10.000,00 zł. udzielonego w 24 równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem  7,50 %, prowizją za 
udzielenie kredytu 1,00 %.  Na całkowity koszt kredytu w wysokości 916,50 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 100,00 zł oraz suma odsetek za cały 
okres kredytowania 816,50 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 10 000,00 zł. Miesięczna rata kredytu wynosi 450,69 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę 
wynosi 10.916,50 zł. Promocyjne warunki kredytu gotówkowego obowiązują w okresie od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. Kalkulacja została dokonana na dzień 
25.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.  
4) KREDYT EKOLOGICZNY - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 9,77 % dla kredytu 
ekologicznego w wysokości 20.000,00 zł udzielonego w 96 równych ratach kapitałowo - odsetkowych z oprocentowaniem 8,50 %, prowizją za udzielenie kredytu 3,00 
%. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 8.254,23 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 600,00 zł oraz suma odsetek za cały okres kredytowania 
7.654,23 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 20.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu wynosi 288,07 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi  
28.254,23 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 30.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.  
5) KREDYT ODNAWIALNY W ROR - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 21,93 % dla 
kredytu odnawialnego w ROR w wysokości 10.000,00 zł, przy założeniu, że kredytu udzielono na okres 12 miesięcy i będzie spłacany w miesięcznych równych ratach 
kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem 14,00 %, prowizją za udzielenie kredytu 2,00 %. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1 037,78 zł składa się prowizja 
za udzielenie kredytu w kwocie 200,00 zł, suma odsetek za cały okres kredytowania 742,98 zł oraz suma kosztu prowadzenia rachunku ROR, z którego dokonywane są 
spłaty kredytu w wysokości 94,80 zł za 12 miesięcy. Całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu odnawialnego w ROR wynosi 895,25 zł, a 
całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 11.037,78 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.06.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.   
6) KREDYT ODNAWIALNY W ROR-KOMPLEX - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 
23,47 % dla kredytu odnawialnego w ROR (Komplex) w wysokości 10.000,00 zł, przy założeniu, że kredytu udzielono na okres 12 miesięcy i będzie spłacany w 
miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem 14,00 %, prowizją za udzielenie kredytu 2,00 %. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 
1.098,98 zł. składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 200,00 zł, suma odsetek za cały okres kredytowania 742,98 zł oraz suma kosztu prowadzenia rachunku 
ROR, z którego dokonywane są spłaty kredytu w wysokości 156,00 zł za 12 miesięcy. Całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu 
odnawialnego w ROR wynosi 895,25 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 11.098,98 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.06.2022 r. na 
reprezentatywnym przykładzie.   
7) KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 24,14 % 
dla limitu w karcie kredytowej w wysokości 4.000,00 zł. przy założeniu, że limitu udzielono na okres 12 miesięcy i będzie spłacany w miesięcznych ratach malejących z 
oprocentowaniem 19,00 %, opłatą za obsługę karty w wysokości 54,00 zł. Na całkowity koszt limitu w wysokości 449,61 zł składa się opłata za obsługę karty 54,00 zł 
rocznie oraz suma odsetek za cały okres kredytowania 395,61 zł. Całkowita kwota limitu w karcie kredytowej wynosi 4.000,00 zł. Miesięczna rata kapitałowa limitu w 
karcie kredytowej wynosi 333,33 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 4.449,61 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.06.2022 r. na 
reprezentatywnym przykładzie.   



8) UNIWRSALNY KREDYT HIPOTECZNY - rekomendowana marża wynosi 6 p.p., oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż odsetki maksymalne,  
9)  UNIWRSALNY KREDYT HIPOTECZNY - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,41 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 
150.000,00 zł, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 6,66 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna 
WIBOR 3M: 0,66 %) i marży Banku w wysokości 6 %. Obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu 
ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna: 1.320,24 zł, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 92.362,31 zł, w 
tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 87.643,31 prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4.500,00 zł. 
Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących 
kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla 
konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 242.362,31 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie 
w związku z podwyższeniem lub obniżeniem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie lub obniżenie kwoty spłacanej raty kredytu. Wyliczenia 
reprezentatywne dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego na 01.06.2020 r 
10) KREDYT HIPOTECZNY MÓJ DOM - rekomendowana marża wynosi 4,50 p.p. i może zostać obniżona na zasadach określonych w Tabeli oprocentowania kredytów.  
11) KREDYT HIPOTECZNY MÓJ DOM - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,03 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 325.000,00 

zł, okres kredytowania: 299 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 4,71 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 
3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 4,50 % obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia 
hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Równa rata miesięczna: 1.849,44 zł, łączna liczba rat: 299. Całkowity koszt kredytu 234.703,28 zł, w tym: suma 
odsetek w całym okresie kredytowania: 227.984,28 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6.500,00 zł. Koszt 
ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących 
kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych 
dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 559.703,28 zł.  

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku z podwyższeniem lub obniżeniem stopy referencyjnej 
WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie lub obniżenie kwoty spłacanej raty kredytu.  
Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego Mój Dom na 01.03.2021 r.  
Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego Mój Dom  Przykład z ulgą - obniżka marży o 0,50 % za rachunek ROR  
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,57 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 325.000,00 zł, okres kredytowania: 299 miesięcy; 
oprocentowanie kredytu: 4,21 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 
4,00 % obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu 
o 1,00 p.p.). Równa rata miesięczna: 1.757,38 zł, łączna liczba rat: 299. Całkowity koszt kredytu 209.266,64 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 
200.454,64 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6.500,00 zł., suma kosztu prowadzenia rachunku ROR w 
wysokości 1.644,50 zł za 299 m-cy, oraz suma kosztu stałego zlecenia z rachunku ROR, z którego dokonywane są spłaty kredytu w wysokości 448,50 zł. za 299 m-cy. 
Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących 
kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla 
konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 534.266,64 zł.  
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku z podwyższeniem lub obniżeniem stopy referencyjnej 
WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie lub obniżenie kwoty spłacanej raty kredytu. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego Mój Dom na 01.03.2021 r. 
13)       Odsetki maksymalne za opóźnienie tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Oprocentowanie to 
dotyczy umów zawartych od 01.04.2016r. 
14)                Oprocentowanie dla zadłużenia przeterminowanego ustala się według zmiennej stopy procentowej, w wysokości równej czterokrotności wysokości stopy kredytu 
lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne), obowiązującej w dacie ich naliczania. Oprocentowanie to dotyczy umów zawartych do 31.03.2016 
15)       KREDYT ODNAWIALNY W ROR DLA AKTYWNYCH - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim 
wynosi 19,61 % dla kredytu odnawialnego w ROR dla Aktywnych w wysokości 10.000,00 zł, przy założeniu, że kredytu udzielono na okres 12 miesięcy i będzie spłacany 
w miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem 14,00 %, prowizją za udzielenie kredytu 2,00 %. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 
942,98 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 200,00 zł oraz suma odsetek za cały okres kredytowania 742,98 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 
10.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu odnawialnego w ROR wynosi 895,25 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 10.942,98 zł. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 09.06.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.    
16)       Oprocentowanie kredytu odnawialnego w ROR  jest równe dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 
punktów procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. W okresie od 09.06.2022r. do 08.06.2023r. Uchwałą Zarządu Banku obniża się oprocentowanie o 5 
punktów procentowych. 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.  
UWAGI: Oprocentowania podane są w stosunku rocznym. Kredyty dla klientów indywidualnych mogą być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej 
chyba, że w niniejszym komunikacie zaznaczono inaczej. Kredyty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oprocentowane są tylko według zmiennej stopy 
procentowej. Wysokość i rodzaj oprocentowania mogą być ustalone indywidualnie za zgodą Zarządu Banku. 

Chrzanów 2022-06-09 


