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Pożyczka gotówkowa „Na 7” 

Rodzaj produktu Pożyczka gotówkowa 

Przeznaczenie produktu Środki z pożyczki mogą być przeznaczone na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych 

Klienta, z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności 

udokumentowania ich wykorzystania. 

Segment docelowy Pożyczka gotówkowa  „Na 7” adresowana jest wyłącznie dla osób fizycznych posiadających stałe 

źródło dochodu zgodnie z obowiązująca w Banku „Metodyką oceny zdolności kredytowej dla 

osób fizycznych”.  

Maksymalna kwota pożyczki Wysokość pożyczki uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ ów. 

Maksymalna kwota pożyczki nie może przekraczać 60 000 zł. 

Minimalna kwota pożyczki 3 000 zł. 

Wymagania dodatkowe wobec Klienta Bank udziela pożyczki Klientowi, który spełnia następujące warunki: 

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2. posiada stałe źródło dochodów; 

3. posiada obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem legitymującym się kartą stałego pobytu 

lub jest obywatelem kraju będącego członkiem Unii Europejskiej; 

4. jest zameldowany w Polsce na pobyt stały (w przypadku, gdy nastąpiła zmiana miejsca 

zameldowania Bank uwzględnia zaświadczenie o zmianie miejsca zameldowania); 

5. mieszka na terenie działalności Banku; 

6. złoży poprawnie wypełniony wniosek oraz wszystkie wymagane przez Bank dokumenty; 

7. posiada zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty pożyczki w terminach  

i kwotach określonych w Umowie pożyczki; 

8. posiada wiarygodność kredytową rozumianą jako rzetelna obsługa dotychczasowych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, poręczeń i innych zobowiązań finansowych; 

9. przedstawi zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane przez Bank. 

Selekcja negatywna Klientów 1. Brak pełnej zdolności do czynności prawnych. 

2. Brak zdolności kredytowej i wiarygodności ustalanej zgodnie z obowiązującą Instrukcją 

„Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych”.  

3. Opóźnienia w terminowym regulowaniu spłacanych kredytów zgodnie z obowiązującą 

Instrukcją „Metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych”. 

 

Niespełnienie warunków wskazanych w pkt 1 w sekcji „Wymagania dodatkowe wobec Klienta” 

Okres  kredytowania do 60 miesięcy 

Okres rozpatrywania wniosku przez Bank 
do 48 godzin  

Waluta produktu PLN 

Spłata pożyczki Spłata pożyczki wraz z odsetkami może następować metodą: 

1. rat równych (annuitetowych), gdzie każda rata kapitałowo – odsetkowa jest równa, przy czym 

rata kapitałowa z każdym miesiącem rośnie, a rata odsetkowa maleje (odsetki nalicza się od 

aktualnego zadłużenia); 

2. rat malejących, gdzie rata kapitałowo – odsetkowa składa się z równych rat kapitałowych  

i odsetek naliczanych od aktualnego zadłużenia (ich wysokość maleje z każdym kolejnym 

miesiącem) . 

Dopuszcza się możliwość spłaty pierwszej raty pożyczki w terminie nie później niż 42 dni od 



                                                                                                                     

 

 2 

daty zawarcia Umowy pożyczki. 

 

W przypadku nie dokonania przez Pożyczkobiorcę spłaty raty kapitału i odsetek, a także  

w przypadku spłaty kwoty niższej od ustalonej w harmonogramie, w terminie określonym  

w Umowie pożyczki, Bank w dniu następnym po upływie tego terminu dokonuje przeksięgowań 

nie spłaconej pożyczki na rachunek zadłużenia przeterminowanego. 

Uruchomienie pożyczki Przed uruchomieniem pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest spełnić następujące warunki: 

1. podpisać Umowę pożyczki; 

2. ustanowić prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki; 

3. zapłacić prowizję z tytułu udzielenia pożyczki. 

 

Uruchomienie pożyczki może nastąpić w formie gotówkowej w kasie Placówki Banku lub 

bezgotówkowej na rachunek wskazany przez Pożyczkobiorcę. 

Wymagane dokumenty 1. Wniosek o pożyczkę. 

2. 1 dokument tożsamości. 

3. Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli taka istnieje – umowa 

w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe. 

4. Dokument potwierdzający źródło i wysokość dochodów zgodnie z wymogami Metodyki 

oceny zdolności kredytowej osób fizycznych. 

5. Formularz zgód marketingowych, stanowiący załącznik nr 8 do Instrukcji – w razie 

spełnienia przesłanek, o których mowa w Oddziale 2 tej Instrukcji. 

6. Klauzulę informacyjną Banku Spółdzielczego w Reszlu, stanowiącą załącznik nr 7 do 

Instrukcji obsługi praw klienta w Banku Spółdzielczym w Reszlu. 

Oprocentowanie 

 

Pożyczka gotówkowa  „Na 7” oprocentowana jest według stałej stopy procentowej, 

obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki. 

W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczki (RRSO) uwzględnia się 

należności w wysokości z dnia zawarcia Umowy pożyczki, w tym całkowity koszt pożyczki, z 

wyłączeniem opłat z tytułu niewykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy o pożyczki 

oraz opłat innych niż cena nabycia towaru lub usługi, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany 

ponieść bez względu na sposób finansowania tego nabycia. 

 

Bank ustala RRSO na podstawie wyrażonych przez Pożyczkobiorcę preferencji odnośnie 

pożyczki, w szczególności, co do czasu obowiązywania umowy pożyczki i całkowitej kwoty 

pożyczki. 

 

Od niespłaconej kwoty pożyczki/raty odsetkowej/raty kapitałowo-odsetkowej pożyczki, Bank 

nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w 

stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy 

referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p.  

Wysokość oprocentowania Pożyczka oprocentowana jest wg stałej stopy procentowej wynoszącej 7,00% w stosunku 

rocznym. 

Prowizje/ opłaty 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku  

    i zawarcie umowy pożyczki                                           - 0 zł 

 

2. Prowizja za udzielenie pożyczki                                   -  7,00%    od kwoty pożyczki 

 

Inne opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji bankowych 

Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych”. 
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Atrakcyjność oferty 1. Niezmienny koszt pożyczki w całym okresie kredytowania – stałe oprocentowanie. 

2. Długi okres kredytowania – nawet do 60 miesięcy. 

3. Na dowolny cel konsumpcyjny. 

4. Możliwość spłaty pierwszej raty pożyczki w terminie do 42 dni od daty zawarcia umowy 

pożyczki.  

5. Uproszczone zasady przyznawania pożyczki dla Klientów posiadających w Banku rachunek 

oszczędnościowo – rozliczeniowy, na który wpływają systematyczne wpływy z tyt. 

wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty lub z innego stałego źródła dochodu 

akceptowanego przez Bank. 

6. Bez opłaty przygotowawczej dla Klientów przekazujących stałe źródło dochodów na 

rachunek w Banku. 

     


