
ZałoŜenia:

-     Stawka WIBOR 3M obowiązujące w miesiącu 05/2023 r. wynosi 6,90%

-

- 01-05-2023
- 01-06-2023

Lp.
Rodzaj kredytu 

konsumenckiego

Nominalna 
stopa 

procentowa
(w skali rocznej)

Całkowita kwota 
kredytu w PLN

Okres 
kredytowania
w miesi ącach

Koszty - prowizje 
bankowe

w PLN

RRSO - 
rzeczywista 

roczna stopa 
oprocentowania

1. mieszkaniowy
WIBOR 3M + 0,57 pp

7,47% 100 000,00 120 500,00 7,87%

2. samochodowy
WIBOR 3M + 1,47 pp

8,37% 100 000,00 60 1 000,00 9,19%

3. remontowy
WIBOR 3M + 0,97 pp

6,65% 100 000,00 120 500,00 6,99%

4. "Szybka Gotówka"
WIBOR 3M + 1.97 pp

7,87% 100 000,00 120 1 000,00 8,44%

5.
Kredyt 

bezgotówkowy
WIBOR 3M + 1,27 pp

8,17% 10 000,00 120 100,00 8,76%

6. Kredyt w ROR
WIBOR 3M + 1,47 pp

8,37% 10 000,00 12 30,00 9,32%

7. Debet w ROR
WIBOR 3M + 1,97 pp

8,87% 10 000,00 12 0,00 9,24%

Data sporządzenia: 2023-04-28

Kredytobiorca ponosi koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu np. 
wpis hipoteki 200,00 zł, podatek PCC 19,00 zł, odpis z księgi wieczystej 30,00 zł, 
Kredytobiorca ponosi równieŜ koszty umów dodatkowych, które są niezbędne w celu 
zabezpieczenia spłaty kredytu i nie są znane Bankowi przez zawarciem umowy kredytowej np. 
umowy ubezpieczenia, opłaty notarialne i inne.

-     Prowizja bankowa dla pozostałych kredytów:
-  1% kwoty kredytu

-  0,3% kwoty kredytu

-  0,5% kwoty kredytu

-  1% kwoty kredytu

Data spłaty pierwszej raty kredytu:

Nominalne oraz rzeczywiste oprocentowanie
kredytów konsumenckich w BS Jabłonka

obowi ązujące od 01-05-2023 roku.

Data wypłaty kredytu:

-     Prowizja bankowa dla kredytu mieszkaniowego i remontowego:

-     Prowizja bankowa dla kredytu bezgotówkowego:

-     Prowizja bankowa dla kredytu ROR:



1 PRZYKŁAD: oprocentowanie zmienne w całym okresie kredytowania:

Rodzaj kredytu: Kredyt mieszkaniowy hipoteczny

Oprocentowanie bazowe zmienne:  WIBOR 3M + 0,57 pp.

Nominalna stopa procentowa w skali rocznej: 7,49%

Całkowita kwota kredytu:  100.000,00 zł

Okres kredytowania : 120 miesięcy 

Koszty – prowizje bankowe: 0,50% kwoty kredytu tj. 500,00 zł

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania : 7,89%

Rodzaj kredytu: Kredyt mieszkaniowy hipoteczny

Oprocentowanie bazowe zmienne: WIBOR 3M + 0,57 pp.

Nominalna stopa procentowa w skali rocznej: 8,30% dla oprocentowania stałego

Nominalna stopa procentowa w skali rocznej: 7,49% dla oprocentowania zmiennego

Całkowita kwota kredytu:  100.000,00 zł

Okres kredytowania : 120 miesięcy 

Koszty – prowizje bankowe: 0,50% kwoty kredytu tj. 500,00 zł

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania : 8,60%

Oprocentowanie bazowe okresowo stałe: 8,30% przez pierwsze 60 miesięcy trwania 
umowy

2 PRZKŁAD: oprocentowanie okresowo stałe przez pierwsze 60 miesi ęcy
trwania umowy kredytowej, następnie oprocentowanie zmienne obowi ązujące
po upływie pierwszych 60-ciu miesi ęcy trwania umowy kredytowej: 


