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KREDYT GOTÓWKOWY „DLA KAŻDEGO” 
   

I. CECHY PRODUKTU 

Rodzaj produktu Kredyt gotówkowy 

Przeznaczenie produktu Środki kredytowe mogą być przeznaczone na dowolny cel i potrzeby konsumpcyjne Klienta,  

z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej. 

Segment docelowy Kredyt gotówkowy  „DLA KAŻDEGO” adresowany jest wyłącznie dla osób fizycznych 

posiadających stałe źródło dochodu zgodnie z obowiązującą w Banku „Metodyką oceny 

zdolności kredytowej  osób fizycznych”. 

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

Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 80 000 zł. 

Minimalna kwota kredytu 1 000 zł. 

Wymagania dodatkowe wobec Klienta Bank udziela kredytu 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 kredytu w terminach  

i kwotach określonych w Umowie kredytu; 

8. posiada wiarygodność kredytową rozumianą jako rzetelna obsługa dotychczasowych 

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

9. przedstawi zabezpieczenie spłaty kredytu wymagane przez Bank. 

Okres  kredytowania do 60 m- cy.  

Okres rozpatrywania wniosku przez Bank 
do 48 godzin 

Waluta produktu PLN 

Oprocentowanie 

 

Kredyt „DLA KAŻDEGO” oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, obowiązującej 

w okresach, za które naliczane są odsetki. 

 

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

należności w wysokości z dnia zawarcia Umowy kredytu, w tym: 

1) całkowity koszt kredytu, z wyłączeniem opłat z tytułu niewykonania swoich zobowiązań 

wynikających z umowy kredytu oraz opłat innych niż cena nabycia towaru lub usługi, które 

Kredytobiorca jest zobowiązany ponieść bez względu na sposób finansowania tego nabycia 

oraz 

2) koszty prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, koszty przelewów i wpłat na 

ten rachunek oraz inne koszty związane z tymi transakcjami. 

 

Bank ustala RRSO na podstawie wyrażonych przez Kredytobiorcę preferencji odnośnie kredytu, 

w szczególności, co do czasu obowiązywania umowy kredytu i całkowitej kwoty kredytu. 

 

Od niespłaconej kwoty kredytu/ raty odsetkowej/ raty odsetkowo – kapitałowej kredytu, 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 Kredyt oprocentowany jest wg stałej stopy procentowej wynoszącej: 

1) dla wybranych grup społecznych 1) 

     a) 4,70%  – z ubezpieczaniem 

     b) 4,90%  – bez ubezpieczenia 

2) pozostali: 
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a) 5,70% - z ubezpieczeniem 

b) 5,90% - bez ubezpieczenia 

w stosunku rocznym 

  
1) dla pracowników sektora finansowego i bankowego oraz wybranych grup pracowników sektora budżetowego, w tym: pracowników: szkół, 

przedszkoli i żłobków, MOPS, GOPS, urzędów miasta i gminy, zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pracowników służb 

mundurowych (policjantów, strażaków, służby więziennej i granicznej, wojskowych) i służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki). 

Prowizje/ opłaty 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie  
    wniosku i zawarcie umowy kredytu                    - 0,00 zł 

 

2. Prowizja za udzielenie kredytu                         - 3,00% 1) od kwoty kredytu 
                                                                             7,00%  od kwoty kredytu 

 
1) dla pracowników sektora finansowego i bankowego oraz wybranych grup pracowników sektora budżetowego, w tym: pracowników: szkół, przedszkoli i 

żłobków, MOPS, GOPS, urzędów miasta i gminy, zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pracowników służb mundurowych (policjantów, 

strażaków, służby więziennej i granicznej, wojskowych) i służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki). 

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

Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych”. 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Oferta standardowa 

1)  bez ubezpieczenia  

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie  

z Ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 r. z późn. zm. wynosi 9,36% przy następujących 

założeniach: kredyt udzielony w dniu 03.02.2021 r., całkowita kwota kredytu 20 000 zł, okres 

kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie stałe 5,90% w stosunku rocznym, prowizja 7,0%, raty 

równe, bez ubezpieczenia. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 4 521,06 

zł, w tym: odsetki: 3 121,06 zł, prowizja: 1 400,00 zł.  Całkowita kwota do zapłaty 24 521,06 zł.  

 

2)  z ubezpieczeniem 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie  

z Ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 r. z późn. zm. wynosi 11,16% przy następujących 

założeniach: kredyt udzielony w dniu 03.02.2021 r., całkowita kwota kredytu 20 000 zł, okres 

kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie stałe 5,70% w stosunku rocznym, prowizja 7,0%, raty 

równe, z ubezpieczenia na życie. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 

5 188,77 zł, w tym: odsetki: 3 010,77 zł, prowizja: 1 400,00 zł, koszt ubezpieczenia za cały okres 

kredytowania: 778 zł.  Całkowita kwota do zapłaty 25 188,77 zł.  

 

Dla wybranych grup zawodowych 

1) bez ubezpieczenia 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie  

z Ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 r. z późn. zm. wynosi 6,35% przy następujących 

założeniach: kredyt udzielony w dniu 03.02.2021 r., całkowita kwota kredytu 20 000 zł, okres 

kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie stałe 4,90% w stosunku rocznym, prowizja 3,00%, 

raty równe, bez ubezpieczenia. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi   

3 172,30 zł, w tym: odsetki: 2 572,30 zł, prowizja: 600,00 zł.  Całkowita kwota do zapłaty 

23 172,30 zł.  

2) z ubezpieczeniem 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie  

z Ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 r. z późn. zm. wynosi 7,97% przy następujących 

założeniach: kredyt udzielony w dniu 03.02.2021 r., całkowita kwota kredytu 20 000 zł, okres 

kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie stałe 4,70% w stosunku rocznym, prowizja 3,00%, 

raty równe, z ubezpieczeniem na życie. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu 

wynosi  3 841,48 zł, w tym: odsetki: 2 463,48 zł, prowizja: 600,00 zł, koszt ubezpieczenia za cały 

okres kredytowania 778 zł.  Całkowita kwota do zapłaty 23 841,48 zł.  

 

Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
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Atrakcyjność oferty 1. Wysoka kwota kredytu – nawet do 80 000 zł. 

2. Okres kredytowania do 60 miesięcy. 

3. Koszt kredytu nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania. 

4. Bank nie kontroluje wydatków środków kredytowych. 

5. Dowolny termin spłaty- Klient sam decyduje o warunkach spłaty kredytu. 

6. Możliwość skorzystania z ubezpieczenia w wybranym pakiecie. 

 


