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TABELA REPREZENTATYWNYCH PRZYKŁADÓW 

Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2023 r. 

 

I. Kredyty konsumenckie 

 

1. Reprezentatywny przykład kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 

1) Całkowita kwota kredytu: 7.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 12 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 15,65 % w stosunku rocznym  

(stopa referencyjna NBP + marża 8,90 p. p., nie więcej 
niż 2 krotność odsetek ustawowych) 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 1.212,48 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

50,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 70,00 zł 

c) kwota odsetek: 1.092,48 zł 

5) RRSO: 19,02 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 8.212,48 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: nie dotyczy 

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

nie dotyczy 

 

2. Reprezentatywny przykład kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym - promocja 

1) Całkowita kwota kredytu: 7.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 12 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 15,65 % w stosunku rocznym  

(stopa referencyjna NBP + marża 8,90 p. p., nie więcej 
niż 2 krotność odsetek ustawowych) 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 1.092,48 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

0,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 zł 

c) kwota odsetek: 1.092,48 zł 

5) RRSO: 16,82 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 8.092,48 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: nie dotyczy 

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

nie dotyczy 
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3. Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego standard  

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, w tym: 2.360,84 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

50,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 650,00 zł 

c) kwota odsetek:  1.660,84 zł 

5) RRSO: 15,64 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 15.360,84 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 505,61 zł 

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

nie dotyczy 

 

 

4. Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego standard – promocja  

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, w tym: 1.710,84 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

50,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu (0%): 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: 

nie dotyczy 
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5. Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego eko  

1) Całkowita kwota kredytu: 30.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 44 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 8,90 % w stosunku rocznym 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 5.601,34 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

50,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 300,00 zł 

c) kwota odsetek:  5.251,34 zł 

5) RRSO: 10,00 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 35.601,34 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 801,27 zł 

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

nie dotyczy 

 

 

 

 

6. Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego remont 

1) Całkowita kwota kredytu: 33.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 57 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 9,00 % w stosunku rocznym  

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 8.363,84 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

50,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 660,00 zł 

c) kwota odsetek:  7.653,84 zł 

5) RRSO: 10,45 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 41.363,84 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 713,33 zł 

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

nie dotyczy 
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7. Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego „okolicznościowego” 

1) Całkowita kwota kredytu: 4.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 10 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 6,90 % w stosunku rocznym 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 375,35 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

50,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 200,00 zł 

c) kwota odsetek: 125,35 zł 

5) RRSO: 23,96 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 4.375,35 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 412,56 zł 

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

nie dotyczy 

 

 

 

8. Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego udziałowego  

1) Całkowita kwota kredytu: 23.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 39 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 8,60 % w stosunku rocznym 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 4.171,24 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

50,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 740,00 zł 

c) kwota odsetek: 3.431,24 zł 

5) RRSO: 11,23 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 27.171,24 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 677,81 zł 

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

nie dotyczy 
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9. Reprezentatywny przykład kredytu konsolidacyjnego 

1) Całkowita kwota kredytu: 18.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 32 miesiące 

3) Oprocentowanie nominalne: 9,90 % w stosunku rocznym 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym:   2.770,98 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

50,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 180,00 zł 

c) kwota odsetek: 2.540,98 zł 

5) RRSO: 11,45 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 20.770,98 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 641,99 zł 

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

nie dotyczy 
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II. Kredyty hipoteczne 

 

1. Reprezentatywny przykład kredytu uniwersalnego hipotecznego (oprocentowanie zmienne) 

1) Całkowita kwota kredytu: 315.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 142 miesiące 

3) Oprocentowanie nominalne: 10,61 % w stosunku rocznym  

(WIBOR 3M + marża 3,50 p. p.) 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 249.643,13 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

200,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 9.450,00 zł 

c) kwota odsetek: 239.292,13 zł 

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

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

f) zgoda Banku na wykreślenie hipoteki: 20,00 zł 

g) opłata sądowa od wniosku o wykreślenie 
hipoteki: 

100,00 zł 

h) ubezpieczenie majątkowe nieruchomości: 362,00 zł 

5) RRSO: 11,93 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 564.643,13 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 3.902,39 zł 

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

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości 
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia 
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2. Reprezentatywny przykład kredytu uniwersalnego hipotecznego (oprocentowanie okresowo-stałe) 

1) Całkowita kwota kredytu: 315.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 142 miesiące 

3) Oprocentowanie nominalne: 

 

1) 10,00 % w stosunku rocznym (stopa bazowa 
Banku + marża 3,50 p. p.) - stałe obowiązuje 
w okresie 5-letnim od dnia zawarcia umowy 
kredytu,  

2) 10,61 % w stosunku rocznym (WIBOR 3M + 
marża 3,50 p. p.) – po upływie okresu 
wymienionego w pkt 1. 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 239.608,69 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

200,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 9.450,00 zł 

c) kwota odsetek: 229.257,69 zł 

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

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

f) zgoda Banku na wykreślenie hipoteki: 20,00 zł 

g) opłata sądowa od wniosku o wykreślenie 
hipoteki: 

100,00 zł 

h) ubezpieczenie majątkowe nieruchomości: 362,00 zł 

5) RRSO: 11,43 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 554.608,69 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej: 3.862,58 zł 

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

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości 
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia 
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3. Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego hipotecznego (oprocentowanie zmienne) 

(wariant z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym) 

1) Całkowita kwota kredytu: 367.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 270 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 9,36 % w stosunku rocznym 

(WIBOR 3M + marża 2,25 p. p.) 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 524.014,58 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

200,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 7.340,00 zł 

c) kwota odsetek: 514.323,58 zł 

d) opłata za inspekcję na terenie inwestycji: 100,00 zł 

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

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

g) zgoda Banku na wykreślenie hipoteki: 20,00 zł 

h) opłata sądowa od wniosku o wykreślenie 
hipoteki: 

100,00 zł 

i) ubezpieczenie majątkowe nieruchomości: 362,00 zł 

j) prowizja za prowadzenie rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego w 
okresie kredytowania: 

1.350,00 zł 

5) RRSO: 10,16 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 891.014,58 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej:   3.262,83 zł 

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

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości 
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia 
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4. Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego hipotecznego (oprocentowanie okresowo-stałe) 

(wariant z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym) 

1) Całkowita kwota kredytu: 367.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 270 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 1) 8,75 % w stosunku rocznym (stopa bazowa 
Banku + marża 2,25 p. p.) - stałe obowiązuje 
w okresie 5-letnim od dnia zawarcia umowy 
kredytu,  

2) 9,36 % w stosunku rocznym (WIBOR 3M + 
marża 2,25 p. p.) – po upływie okresu 
wymienionego w pkt 1. 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 510.254,68 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

200,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 7.340,00 zł 

c) kwota odsetek: 500.563,68 zł 

d) opłata za inspekcję na terenie inwestycji: 100,00 zł 

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

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

g) zgoda Banku na wykreślenie hipoteki: 20,00 zł 

h) opłata sądowa od wniosku o wykreślenie 
hipoteki: 

100,00 zł 

i) ubezpieczenie majątkowe nieruchomości: 362,00 zł 

j) prowizja za prowadzenie rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego w 
okresie kredytowania: 

1.350,00 zł 

5) RRSO: 9,82 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 877.254,68 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej:  3.240,63 zł 

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

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości 
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia 
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5. Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego hipotecznego (oprocentowanie zmienne) 

(wariant bez rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego) 

1) Całkowita kwota kredytu: 367.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 270 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 9,36 % w stosunku rocznym 

(WIBOR 3M + marża 2,25 p. p.) 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 526.334,58 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

200,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 11.010,00 zł 

c) kwota odsetek: 514.323,58 zł 

d) opłata za inspekcję na terenie inwestycji: 100,00 zł 

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

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

g) zgoda Banku na wykreślenie hipoteki: 20,00 zł 

h) opłata sądowa od wniosku o wykreślenie 
hipoteki: 

100,00 zł 

i) ubezpieczenie majątkowe nieruchomości: 362,00 zł 

j) prowizja za prowadzenie rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego w 
okresie kredytowania: 

0,00 zł 

5) RRSO: 10,26 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 893.334,58 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej:   3.262,83 zł 

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

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości 
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia 
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6. Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego hipotecznego (oprocentowanie okresowo-stałe) 

(wariant bez rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego) 

1) Całkowita kwota kredytu: 367.000,00 zł 

2) Okres kredytowania: 270 miesięcy 

3) Oprocentowanie nominalne: 1) 8,75 % w stosunku rocznym (stopa bazowa 
Banku + marża 2,25 p. p.) - stałe obowiązuje 
w okresie 5-letnim od dnia zawarcia umowy 
kredytu,  

2) 9,36 % w stosunku rocznym (WIBOR 3M + 
marża 2,25 p. p.) – po upływie okresu 
wymienionego w pkt 1. 

4) Całkowity koszt kredytu, w tym: 512.574,68 zł 

a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 
wniosku kredytowego: 

200,00 zł 

b) prowizja za udzielenie kredytu: 11.010,00 zł 

c) kwota odsetek: 500.563,68 zł 

d) opłata za inspekcję na terenie inwestycji: 100,00 zł 

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

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

g) zgoda Banku na wykreślenie hipoteki: 20,00 zł 

h) opłata sądowa od wniosku o wykreślenie 
hipoteki: 

100,00 zł 

i) ubezpieczenie majątkowe nieruchomości: 362,00 zł 

j) prowizja za prowadzenie rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego w 
okresie kredytowania: 

0,00 zł 

5) RRSO: 9,91 % 

6) Całkowita kwota do zapłaty: 879.563,68 zł 

7) Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej:   3.240,63 zł 

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

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości 
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia 

 

 

 

 


