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TABELA OPROCENTOWANIA 

ORAZ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT 

ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE  

KREDYTU EKO 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH 
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OPROCENTOWANIE  

 
Rodzaj rachunku Okres kredytowania Oprocentowanie w stosunku rocznym Kwota kredytu 

 

 

 

 

KREDYT EKO 

do 1 roku 

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej 

stanowiącej sumę stopy redyskontowej weksli 

przyjmowanych od banków do redyskonta przez 

Narodowy Bank Polski i stałej w trakcie trwania 

umowy marży Banku w wys. 4,5 p.p. 

 

do 6 x dochody 

netto 

powyżej 1 roku  

do 2 lat  

do 8 x dochody 

netto 

powyżej 2 lat  

do 3 lat  

do 10 x dochody 

netto 

powyżej 3 lat  

do 4 lat  

do 12 x dochody 

netto 

powyżej 4 lat  

do 5 lat 

do 14 x dochody 

netto 

powyżej 5 lat 

 do 10 lat  

do 16 x dochody 

netto 

 

 

a) raty annuitetowe 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,46 % dla następujących założeń: 

całkowita kwota kredytu: 30 000,00 PLN, okres kredytowania: 36 miesięcy; oprocentowanie zmienne 

kredytu: 4,61 % w skali roku, równa rata miesięczna: 920,48 PLN, łączna liczba rat: 35, całkowity koszt 

kredytu: 2 966,82 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 2 216,82 PLN, opłata za 

przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego od kwoty wnioskowanej (opłata przygotowawcza) 2,50 % 

wynosząca: 750,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 0,00%. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 

32 966,82 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 05-02-2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

b) raty malejące 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,50 % dla następujących założeń: 

całkowita kwota kredytu: 30 000,00 PLN, okres kredytowania: 36 miesięcy; oprocentowanie zmienne 

kredytu: 4,61 % w skali roku, najwyższa rata miesięczna: 1 066,61 PLN, łączna liczba rat: 35, całkowity 

koszt kredytu: 2 915,38 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 2 165,38 PLN, opłata 

za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego od kwoty wnioskowanej (opłata przygotowawcza) 2,50 

% wynosząca: 750,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 %. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 

32 915,38 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 05-02-2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

 

 

 

 

 

 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT 

 
Kredyt EKO  

Lp. Tytuł opłaty / prowizji Sposób 

pobierania opłat 

Wysokość opłaty / prowizji 

2. Opłata przygotowawcza   

 a) dla posiadaczy rachunku ROR lub rachunku bieżącego (na 

działalność gospodarczą lub rolniczą) od min. 12 m-cy 

 

jednorazowo 2,5 % kwoty kredytu 

 b) dla posiadaczy rachunku ROR lub rachunku bieżącego (na 

działalność gospodarczą lub rolniczą) krócej niż 12 m-cy 

lub dla klientów którzy założą rachunek przed podpisaniem 

umowy kredytowej 

jednorazowo 3,5 % kwoty kredytu 
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Inne usługi bankowe kredytowe 

Lp. Tytuł opłaty / prowizji Sposób pobierania 

opłat 

Wysokość opłaty / prowizji 

1. Zabezpieczenie kredytu zastawem lub depozytem każdorazowo 20 PLN 

2. Przyjęcie weksla do depozytu  każdorazowo 30 PLN 

3. Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy nowego 

harmonogramu spłat 
każdorazowo bez opłat 

4. Opłata za sporządzenie aneksu do umowy oraz dodatkowo w 

przypadku: 
każdorazowo 50 PLN 

4.1 1) zmiany zabezpieczeń każdorazowo 50 PLN 

4.2 2) prolongaty terminu spłaty kredytu   

 a) do 3 miesięcy 
każdorazowo 

1 % kwoty prolongowanej, 

 nie mniej niż 50 PLN 

 b) od 3 do 6 miesięcy 
każdorazowo 

2 % kwoty prolongowanej, 

 nie mniej niż 100 PLN 

 c) powyżej 6 miesięcy 
każdorazowo 

3 % kwoty prolongowanej, 

 nie mniej niż 250 PLN 

5.  Upomnienie / wezwanie każdorazowo bez opłat 

6. Opłata za opinię lub zaświadczenie dotyczące kredytu każdorazowo 20 PLN 

7. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy (za 

każdy rozpoczęty rok kalendarzowy) 
każdorazowo 15 PLN 

 

  

 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie 


