
dla przykładu reprezentatywnego

RRSO 8,73%

Szanowny Kliencie,

spłacasz kredyty w kilku bankach, a pilnowanie terminów czasami umyka pośród codziennych obowiązków? 

Uważasz, że płacisz za dużo? W Banku Pocztowym dobrze to rozumiemy. Proponujemy Lekki kredyt 

konsolidacyjny, którym możesz połączyć swoje kredyty w jeden i płacić mniej! Nie czekaj, skorzystaj z naszej 

oferty i płać jedną niższą ratę. 

Lekki kredyt konsolidacyjny

kwota kredytu od 20 000 zł nawet do 200 000 zł

prowizja tylko 5% od kwoty udzielonego kredytu

długi okres kredytowania – do 120 miesięcy

wysokość raty dopasowana do Twoich potrzeb

możliwość otrzymania dodatkowej gotówki na dowolny cel

wypłata pieniędzy w dniu podpisania umowy

Kwota

20 000 zł

30 000 zł

40 000 zł

50 000 zł

80 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

200 000 zł

24 48 60 84 120
miesiące miesięcy miesięcy miesiące miesięcy

Przykładowe raty Lekkiego kredytu konsolidacyjnego

Raty zostały zaokrąglone do pełnych złotych. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

949 zł

1 424 zł

1 898 zł

2 373 zł

3 796 zł

4 745 zł

7 117 zł

9 490 zł

509 zł

763 zł

1 017 zł

1 271 zł

2 034 zł

2 543 zł

3 814 zł

5 085 zł

421 zł

631 zł

842 zł

1 052 zł

1 683 zł

2 104 zł

3 156 zł

4 209 zł

321 zł

482 zł

643 zł

803 zł

1 285 zł

1 607 zł

2 410 zł

3 213 zł

248 zł

372 zł

496 zł

619 zł

991 zł

1 239 zł

1 858 zł

2 478 zł

Zapoznaj się także z innymi ofertami kredytowymi naszego Banku!
Jesteśmy naprawdę blisko i chętnie służymy pomocą. Zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą.

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści „Kontakt” pod numer telefonu:

Czekamy także w naszej placówce:

Informacje wymagane zgodnie z art. 7 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. dotyczące 
kosztów kredytu dla reprezentatywnego przykładu znajdują się na odwrocie listu.

Lekki kredyt 

konsolidacyjny



Bank Pocztowy S.A. to bezpieczny bank o wyłącznie polskim kapitale. Niniejsze informacje nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności 
kredytowej. Zmiana oprocentowania kredytu wpływa na koszt obsługi kredytu. Promocja nie łączy się z innymi 
preferencyjnymi ofertami kredytu gotówkowego. Kredyt udzielany jest od 20 000 zł do 200 000 zł, 
przeznaczony na spłatę kredytów gotówkowych w innych bankach z możliwością dobrania gotówki na 
dowolny cel. Z oferty mogą skorzystać Klienci, którzy w okresie ostatniego 1 miesiąca nie posiadali aktywnych 
kredytów gotówkowych w Banku Pocztowym SA. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2021 r. Rzeczywista Roczna 
Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wynosi 8,73% przy założeniach: kredyt 
udzielony w dniu 01 lipca 2021 r. na okres 114 miesięcy, bez ubezpieczenia, całkowita kwota kredytu 
51 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów kredytu), spłacany do 25. dnia każdego miesiąca 
w równych ratach w kwocie 654,66 zł, ostatnia rata wyrównująca 653,35 zł, oprocentowanie zmienne 7,20% 
w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 23 629,93 zł (w tym: odsetki 20 945,72 zł, prowizja 2684,21 zł), 
całkowita kwota do zapłaty 74 629,93 zł. Poczta Polska S.A. jest pośrednikiem kredytowym Banku Pocztowego 
S.A. w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawarciem 
umów kredytu konsumenckiego. Poczta Polska S.A. nie współpracuje z innymi kredytodawcami niż Bank 
Pocztowy S.A. Szczegóły promocji na stronie  oraz w placówkach Banku Pocztowego S.A. www.pocztowy.pl
i Poczty Polskiej S.A.

Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy 
(bez uwzględnienia premii/nagród/dodatków stałych) wynosi:

Rodzaj umowy

zł

xx

xx

xx

x

x

Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło Spółdzielcza umowa o pracę

Kontrakt menedżerski 

Kontrakt marynarski 

Umowa z tytułu pełnienia funkcji duchownych 

Umowa o staż podyplomowy lekarzy i stomatologów

(słownie)

Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 12 miesięcy 
(bez uwzględnienia premii/nagród/dodatków stałych) wynosi:

Zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty wystawienia

Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy 
(bez uwzględnienia premii/nagród/dodatków stałych) wynosi:
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xx
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x

x

Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło Spółdzielcza umowa o pracę

Kontrakt menedżerski 

Kontrakt marynarski 

Umowa z tytułu pełnienia funkcji duchownych 

Umowa o staż podyplomowy lekarzy i stomatologów

Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 12 miesięcy 
(bez uwzględnienia premii/nagród/dodatków stałych) wynosi:

x x

x x x x

x xnieokreślony określony

 na okres do dnia:

na stanowisku:

nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych, administracyjnych i pożyczek jest obciążone z tytułu wyroków sądowych, administracyjnych i pożyczek 

(słownie)

Suma premii z 3 ostatnich miesięcy Kwartalna Półroczna Roczna (wypłacona w ciągu ostatnich 12 m-cy) 

od dnia:

na czas:

Wynagrodzenie:

Powód obciążenia:

Kwota obciążenia:

Rodzaj przyznanej premii/ nagród/ dodatków stałych: 

Kwota premii/ nagród/ dodatków stałych netto: zł (słownie)


	Text7: Aleja Grunwaldzka 104 w Gdańsku Wrzeszcz
	Text6: Mariola B. Kozieł 785 891 218


