
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego zdolności i 
wiarygodności kredytowej. 

Poniżej przedstawiamy przykładowe parametry produktów kredytowych dostępnych w aktualnej ofercie Banku wg 
stanu na 01 czerwca 2020 r.: 

1. RRSO dla kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym POL-Konto wynosi 11,77% dla całkowitej 
kwoty kredytu 5 000,00 zł, spłacanej jednorazowo na koniec okresu kredytowania; roczna stała stopa oprocentowania 
7,2%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 5 549,05 zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 
359,05 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 30,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 100,00 zł oraz opłata za 
prowadzenie konta oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto w całym okresie kredytu 60,00 zł. 

2. RRSO dla kredytu gotówkowego wynosi 10,65% dla całkowitej kwoty kredytu 8 000,00 zł, spłacanej w 36 
równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych po 247,58 zł, roczna stała stopa oprocentowania 7,15%, 
całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 9 282,05 zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 912,05 zł, 
prowizja za przyjęcie wniosku 30,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 160,00 zł oraz opłata za prowadzenie konta 
oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto w całym okresie kredytu 180,00 zł. 

3. RRSO dla kredytu gotówkowego DLA KAŻDEGO wynosi 14,40% dla całkowitej kwoty kredytu 6 000,00 zł, 
spłacanej w 24 równych miesięcznych ratach kapitałowych po 250,00 zł każda, roczna stała stopa oprocentowania 
0,00%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 6 870,00 zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 0,00 
zł, prowizja za przyjęcie wniosku 30,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, prowizja za administrowanie 
kredytem 0,5% kwoty pierwotnie udzielonego kredytu, płatna co miesiąc, tj. po 30,00 zł co miesiąc oraz opłata za 
prowadzenie konta oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto w całym okresie kredytu 120,00 zł. 

4. RRSO dla WYGODNEGO kredytu gotówkowego z ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy wynosi 10,32% dla 
całkowitej kwoty kredytu 10 000,00 zł, spłacanej w 60 równych ratach miesięcznych po 191,03 zł, roczna stała stopa 
oprocentowania 5,5%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 12 442,82 zł, w tym poza całkowitą kwotą 
kredytu: odsetki 1 460,82 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 30,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 400,00 zł oraz 
ubezpieczenia Kredytobiorcy na wypadek śmierci oraz trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego 552,00 zł. 
RRSO dla WYGODNEGO kredytu gotówkowego bez ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy wynosi 9,13% dla 
całkowitej kwoty kredytu 10 000,00 zł, spłacanej w 60 równych ratach miesięcznych po 195,72 zł, roczna stała stopa 
oprocentowania 6,5%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 12 321,56 zł, w tym poza całkowitą kwotą 
kredytu: odsetki 1 741,56 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 30,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 250,00zł oraz 
koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto w całym okresie kredytowania 300,00 zł. 

5. RRSO dla kredytu gotówkowego "NA MIARĘ BIS" do 72 miesięcy Klientowi posiadającemu w Banku 
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto wynosi 8,25% dla całkowitej kwoty kredytu 15 000,00 zł, 
spłacanej w 72 równych ratach miesięcznych po 251,89 zł, roczna zmienna stopa oprocentowania 6,46%, tj. WIBOR 
3M + stała marża bankowa 5,8%; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 18 824,37 zł, w tym poza całkowitą 
kwotą kredytu: odsetki 3 134,37 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 30,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 300,00 zł 
oraz koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego POL-Konto w całym okresie kredytowania 
360,00 zł. 
RRSO dla kredytu gotówkowego "NA MIARĘ BIS" do 72 miesięcy Klientowi nie posiadającemu w Banku 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku bieżącego wynosi 10,45% dla całkowitej kwoty kredytu 
15 000,00 zł, spłacanej w 72 równych miesięcznych ratach po 251,89 zł, roczna zmienna stopa oprocentowania 
6,46%, tj. WIBOR 3M + stała marża bankowa 5,8%; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 19 533,37 zł, w 
tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 3 134,37 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 30,00 zł, prowizja za 
udzielenie kredytu 375,00 zł oraz koszt ubezpieczenia Kredytobiorcy na wypadek śmierci oraz trwałej i całkowitej 
niezdolności Ubezpieczonego do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby 994,00 zł. 

6. RRSO dla kredytu na zakup pojazdów dla osób fizycznych do 60 miesięcy wynosi 12,63% dla całkowitej kwoty 
kredytu 50 000,00 zł, spłacanej w 60 równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych po 955,23 zł, roczna 
stała stopa oprocentowania 5,50%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 65 839,88 zł, w tym poza całkowitą 
kwotą kredytu: odsetki 7 309,88 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 30,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1 000,00 
zł, szacunkowy koszt ubezpieczenia AC pojazdu w całym okresie kredytowania 7 500,00 zł. 

7. RRSO dla kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM przeznaczonego m.in. na remont i modernizację domu lub lokalu 
mieszkalnego - wynosi 6,15% dla całkowitej kwoty kredytu 30 000,00 zł, spłacanej w 96 równych miesięcznych 
ratach kapitałowo-odsetkowych po 375,00 zł, roczna zmienna stopa oprocentowania liczona wg stawki WIBOR 3M 
powiększonej o 4% marży bankowej - na dzień bieżący 4,66%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 
37 712,34 zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 5 997,34 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 100,00 zł, 
prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 60,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, prowizja za 
administrowanie kredytem płatna co miesiąc po 6,00 zł; koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia w formie 
wpisu hipoteki - 19,00 zł koszt podatku od czynności cywilno-prawnych, z zastrzeżeniem możliwości zmiany 
wysokości podatku przez organy skarbowe na zasadach określonych w Ustawie o podatku od czynności cywilno-



prawnych; szacunkowy koszt ubezpieczenia lokalu mieszkalnego w całym okresie kredytowania 800,00 zł, tj. 100,00 
zł za rok oraz koszt wygaśnięcia zabezpieczenia 160,00 zł. 
RRSO dla kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM przeznaczonego m.in. na zakup lokalu mieszkalnego, zakup lub 
budowę domu mieszkalnego, Klientowi posiadającemu w Banku ror POL-Konto z kartą płatniczą, bankowością 
internetową oraz ze stałymi wpływami - wynosi 3,36% dla całkowitej kwoty kredytu 160 000,00 zł, spłacanej w 300 
równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych po 747,29 zł, roczna zmienna stopa oprocentowania liczona 
wg stawki WIBOR 3M + 2,2% marży bankowej - na dzień bieżący 2,86%, całkowita kwota do zapłaty przez 
konsumenta 234 745,81 zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 64 175,81 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 
100,00 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku 320,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, prowizja za 
administrowanie kredytem płatna co miesiąc po 16,00 zł;  koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia w formie 
wpisu hipoteki - 19,00 zł - koszt podatku od czynności cywilno-prawnych, z zastrzeżeniem możliwości zmiany 
wysokości podatku przez organy skarbowe na zasadach określonych w Ustawie o podatku od czynności cywilno-
prawnych; szacunkowy koszt badania stanu technicznego oraz wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 
kredytu 600,00 zł, szacunkowy koszt przedkładanych w Banku zaświadczeń 71,00 zł; szacunkowy koszty 
ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania 3 000,00 zł, tj. 120,00 zł rocznie, koszt wygaśnięcia 
zabezpieczenia na koniec okresu kredytowania 160,00 zł oraz koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego POL-Konto w całym okresie kredytowania 1 500,00 zł 
RRSO dla kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM przeznaczonego m.in. na zakup lokalu mieszkalnego, zakup lub 
budowę domu mieszkalnego, Klientowi nie posiadającemu w Banku ror POL-Konto lub rachunku bieżącego z kartą 
płatniczą, bankowością internetową oraz ze stałymi wpływami - wynosi 3,50% dla całkowitej kwoty kredytu 
160 000,00 zł, spłacanej w 300 równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych po 763,91 zł, roczna zmienna 
stopa oprocentowania liczona wg stawki WIBOR 3M + 2,4% marży bankowej - na dzień bieżący 3,06%, całkowita 
kwota do zapłaty przez konsumenta 238 227,97 zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 69 157,97 zł, 
prowizja za przyjęcie wniosku 100,00 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku 320,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 
0,00 zł, prowizja za administrowanie kredytem płatna co miesiąc po 16,00 zł;  koszty związane z ustanowieniem 
zabezpieczenia w formie wpisu hipoteki - 19,00 zł - koszt podatku od czynności cywilno-prawnych, z zastrzeżeniem 
możliwości zmiany wysokości podatku przez organy skarbowe na zasadach określonych w Ustawie o podatku od 
czynności cywilno-prawnych; szacunkowy koszt badania stanu technicznego oraz wartości nieruchomości 
stanowiącej zabezpieczenie kredytu 600,00 zł, szacunkowy koszt przedkładanych w Banku zaświadczeń 71,00 zł; 
szacunkowy koszty ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania 3 000,00 zł, tj. 120,00 zł rocznie 
oraz koszt wygaśnięcia zabezpieczenia na koniec okresu kredytowania 160,00 zł. 

8. RRSO dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego Klientowi posiadającemu w Banku ror POL-Konto z kartą 
płatniczą, bankowością internetową oraz ze stałymi wpływami - wynosi 6,17% dla całkowitej kwoty kredytu 
90 000,00 zł, spłacanej w 180 równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych po 728,87 zł, roczna zmienna 
stopa oprocentowania liczona wg stawki WIBOR 3M + 4,7% marży bankowej - na dzień bieżący 5,36%; całkowita 
kwota do zapłaty przez konsumenta 136 355,67 zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 41 181,67 zł, 
prowizja za przyjęcie wniosku 100,00 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku 180,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 
0,00 zł, prowizja za administrowanie kredytem płatna co miesiąc po 10,80 zł; koszty związane z ustanowieniem 
zabezpieczenia w formie wpisu hipoteki -19,00 zł koszt podatku od czynności cywilno-prawnych, z zastrzeżeniem 
możliwości zmiany wysokości podatku przez organy skarbowe na zasadach określonych w Ustawie o podatku od 
czynności cywilno-prawnych; szacunkowy koszt przedkładanych w Banku zaświadczeń 71,00 zł, szacunkowy koszt 
ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania 1 800,00 zł, tj. 120,00 zł rocznie, koszt wygaśnięcia 
zabezpieczenia na koniec okresu kredytowania 160,00 zł oraz koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego POL-Konto w całym okresie kredytowania 900,00 zł. 
RRSO dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego Klientowi nie posiadającemu w Banku ror POL-Konto z kartą 
płatniczą, bankowością internetową oraz ze stałymi wpływami wynosi 6,37% dla całkowitej kwoty kredytu 90 000,00 
zł, spłacanej w 180 równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych po 743,21 zł, roczna zmienna stopa 
oprocentowania liczona wg stawki WIBOR 3M + 5% marży bankowej - na dzień bieżący 5,66%; całkowita kwota do 
zapłaty przez konsumenta 138 036,48 zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 43 762,48 zł, prowizja za 
przyjęcie wniosku 100,00 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku 180,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, 
prowizja za administrowanie kredytem płatna co miesiąc po 10,80 zł, koszty związane z ustanowieniem 
zabezpieczenia w formie wpisu hipoteki -19,00 zł koszt podatku od czynności cywilno-prawnych, z zastrzeżeniem 
możliwości zmiany wysokości podatku przez organy skarbowe na zasadach określonych w Ustawie o podatku od 
czynności cywilno-prawnych; szacunkowy koszt przedkładanych w Banku zaświadczeń 71,00 zł, szacunkowy koszt 
ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania 1 800,00 zł, tj. 120,00 zł rocznie oraz koszt wygaśnięcia 
zabezpieczenia na koniec okresu kredytowania 160,00 zł. 

9. RRSO dla kredytu konsolidacyjnego wynosi 7,55% dla całkowitej kwoty kredytu 70 000,00 zł, spłacanej w 144 
równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych po 707,39 zł, roczna zmienna stopa oprocentowania liczona 
wg stawki WIBOR 3M + 6% marży bankowej - na dzień bieżący 6,66%, całkowita kwota do zapłaty przez 
konsumenta 104 990,98 zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 31 851,38 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 
100,00 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku 140,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, prowizja za 
administrowanie kredytem płatna co miesiąc po 8,40 zł,  koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia w formie 
hipoteki - 19,00 zł koszt podatku od czynności cywilno-prawnych, z zastrzeżeniem możliwości zmiany wysokości 



podatku przez organy skarbowe na zasadach określonych w Ustawie o podatku od czynności cywilno-prawnych; 
szacunkowy koszt przedkładanych w Banku zaświadczeń 71,00 zł; szacunkowy koszt ubezpieczenia nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej zabezpieczenie w całym okresie kredytowania 1 440,00 zł, tj. 120,00 zł rocznie oraz koszt 
wygaśnięcia zabezpieczenia na koniec okresu kredytowania 160,00 zł. 

Szczegóły ofert poszczególnych kredytów, w tym oprocentowanie, opłaty i prowizje, ogólne warunki 
ubezpieczeń są dostępne w placówkach Banku. 

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 


