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RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 7,44% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 32 832,00 zł, pożyczka zaciągnięta na 63 miesiące, oprocentowanie 
zmienne 7,20% w stosunku rocznym, całkowity koszt pozyczki 6692,48 zł (w tym odsetki 6692,48 zł), całkowita kwota do zapłaty 39 524,48 zł, płatna w 62 ratach miesięcznych po 627,37 zł, 63. rata wyrównujaca 627,54 zł. Kwota 
udostępniana pożyczkobiorcy 32 832,00 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 24.08.2021 r.
¹ Prowizja 0% i pozostałe warunki dotyczą Pożyczki Ekspresowej od 20 000 zł do 200 000 zł, przeznaczonej na spłatę udzielonych pożyczek lub kredytów oraz na dowolny cel w wysokości do 25% kwoty spłacanych zobowiązań. 
Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę pożyczek lub kredytów udzielonych przez Bank Pekao S.A. Specjalna oferta ważna do 31.12.2021 r. Bank podejmuje decyzje o udzieleniu pożyczki po ocenie zdolności kredytowej. 
Pozostałe informacje dostępne są w oddziałach banku i placówkach oznaczonych „Bank Pekao S.A. Partner” oraz na pekao.com.pl. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Pożyczkodawca jest Bank Polska 
Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
² 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego. Promocja 0 zł za obsługę karty debetowej Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego i wypłaty gotówki ta karta ze wszystkich bankomatów w Polsce – obowiązuje po zawarciu 
umowy o pożyczkę ekspresowa i w trakcie jej trwania oraz po spełnieniu pozostałych warunków promocji. Promocja trwa do 31.12.2021 r. Sprawdza zasady promocji w regulaminie na pekao.com.pl. Do ukończenia 26. roku życia 
za ww. opłaty jest bezwarunkowe 0 zł. Pełne informacje o koncie i karcie do konta znajdziesz na pekao.com.pl. Definicje:
prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, wypłata gotówki znajdziesz na pekao.com.pl/definicje.



Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 13,73% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 8578,00 zł, pożyczka zaciągnięta na 36 miesięcy, 
oprocentowanie zmienne 7,20% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 1 815,80 zł (w tym: prowizja za udzielenie pożyczki 744,90 zł (7,99%), odsetki 1 070,90 zł), całkowita kwota do zapłaty 10 393,80 
zł płatna w 35 ratach miesięcznych po 288,72 zł, 36. rata wyrównująca 288,60 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 8578,00 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg 
stanu na 04.11.2021 r.
¹  Spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki. Odsetki od kapitału są naliczane od dnia wypłaty pożyczki. Możesz też skorzystać z pożyczki bez 
karencji. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po ocenie zdolności kredytowej. 

W indywidualnych przypadkach możemy poprosić Cię o dodatkowe dokumenty, które mogą być niezbędne do oceny Twojej zdolności kredytowej.

Realizuj plany z pożyczką na 

dowolny cel!

 pieniądze na dowolny cel
 możliwość spłaty pierwszej raty za 3 miesiące ¹
 kwota pożyczki od 1 000 zł do 200 000 zł
 spłata od 12 do 120 m-cy
 swobodny wybór dnia spłaty
 rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 13,73%
 masz pożyczki w innych bankach? 
 sprawdź, czy z pożyczką w Pekao S.A. możesz płacić mniej! 

Jeżeli będziesz naszym klientem z pożyczki będziesz mógł również 
skorzystać w usłudze bankowości internetowej Pekao24.

OFERTA SPECJALNA
 bez ubezpieczenia

oprocentowanie 7,20% 
prowizja 7,99%



*Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 4,13% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 273 447zł (bez 
kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 24 lata, 288 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 27% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, zmienne oprocentowanie kredytu 3,18% w stosunku rocznym, równa rata 
kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1461,96 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1318,48 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po 
upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 387 485,58 zł, całkowity koszt kredytu 114 038,58 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym odsetki 100 365,41 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia 
spłaty kredytu 5 401,74 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego prawa) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty dostępnej w banku 280,22 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 0 zł, 
opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za wydanie karty kredytowej Elastyczna 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 3,90 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 137 zł, podatku od 
czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, kredytowanej opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 1367,24 zł. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. 
Kalkulacja dokonana na dzień 5 listopada 2021 r., na reprezentatywnym przykładzie.
Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym prawie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości 
(innego prawa), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje 
wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 
66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Kredyt mieszkaniowy

1 Marża podstawowa –stosowana dla kredytów mieszkaniowych dla których w momencie udzielania wskaźnik LTV (stosunek kwoty kredytudo wartości zabezpieczenia hipotecznego) będzie wynosić do 80%, oferta z ubezpieczeniem CPI
2 W opcji „Karencja na start”. W przypadku mieszkaniowego kredytu hipotecznego z Karencją na Start, spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Pierwsza rata 
spłacana po okresie karencji obejmuje wyłącznie odsetki naliczone za okres karencji, natomiast raty kapitałowo-odsetkowe będą spłacane począwszy miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła spłata raty obejmującej odsetki naliczone za okres 
karencji.

Kredyt mieszkaniowy – na zakup, budowę, remont i modernizację

i nie tylko! 

 atrakcyjne warunki cenowe:

 marża od 1,89% 1

 prowizja od 0,5%

 do 90% wartości nieruchomości

 spłata nawet do 30 lat

 bezpłatna promesa ważna aż 60 dni

 pierwsza rata może być płatna po 3 miesiącach 2

 kompleksowe wsparcie eksperta banku

 RRSO – 4,13%*



Witaj w Banku Pekao S.A.

Dlaczego warto skorzystać z oferty specjalnej?
Produkt Oferta  standardowa

Obniżenie jednorazowo maksymalnie o 75% opłaty manipulacyjnej 
przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy Pekao 
TFI S.A. ³

Standardowa opłata  manipulacyjna  przy nabywaniu jednostek 
uczestnictwa funduszy/subfunduszy Pekao TFI S.A. uzależniona od rodzaju 
wybranego funduszu

Oferta Specjalna  dla Państwa Pracowników

Bez ubezpieczenia:
 1,99% opłata za przygotowanie i zawarcie umowy 
 od 2,04 ¹ do 2,90% marża podstawowa zależna od kwoty kredytu i 

poziomu LTV

Z ubezpieczeniem:
 0% lub 1,25 % opłata za przygotowanie i zawarcie umowy 2

 Od 1,89% ¹ do 2,80% marża podstawowa

1     Marża podstawowa – stosowana dla kredytów mieszkaniowych dla których  w momencie udzielania wskaźnik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia hipotecznego) będzie wynosić do 80%
2     W ofercie Pakietu „Mieszkam spokojnie” z CPI dla LTV do 80% włącznie istnieje możliwość  wyboru marży podstawowej w opcji z prowizją 0% lub 1,25%
3     Niniejsza oferta specjalna stanowi sprzedaż krzyżową usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. 
Sprzedaż w ramach oferty specjalnej nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla Klienta, niż w przypadku gdyby usługi wskazane w ust.1 były świadczone przez Bank odrębnie. Usługi wskazane w ust. 1. mogą być świadczone odrębnie, z tym 
zastrzeżeniem że w przypadku braku posiadania rachunku Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium niemożliwe jest skorzystanie z warunków określonych niniejszej ofercie  specjalnej w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń 
dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące funduszy / subfunduszy Pekao TFI dostępne są na stronie internetowej Pekao TFI (www.pekaotfi.pl) oraz w Banku. 
Warunki przedstawione w ofercie są propozycją i po negocjacjach mogą różnić się od prezentowanych w niniejszej ofercie.  

Bez ubezpieczenia: 
 1% opłata za przygotowanie i zawarcie umowy          
 od 2,04% ¹ marża podstawowa,

Z ubezpieczeniem: 
 od 0,50% opłata za przygotowanie i zawarcie umowy          
 od 1,89% ¹ marża podstawowa

Bez ubezpieczenia:
 7,20% oprocentowanie bez ubezpieczenia
 7,99% prowizja bez ubezpieczenia

Z ubezpieczeniem:
 6,20% oprocentowanie z ubezpieczeniem
 5,99% prowizja z ubezpieczeniem

Pożyczka 
gotówkowa

Kredyt 
Hipoteczny

Fundusze 
Pekao TFI

Bez ubezpieczenia:
 7,99% oprocentowanie bez ubezpieczenia 
 13,99% prowizja bez ubezpieczenia

Z ubezpieczeniem:
 6,99% oprocentowanie z ubezpieczeniem
 11,99% prowizja z ubezpieczeniem

Limit w koncie
 Brak opłaty za udzielenie limitu w koncie 

 1,8% min. 50,00 zł (dla posiadaczy Konta Przekorzystnego)
 1,5% min. 50,00 zł (dla posiadaczy Konta Świat Premium)



Dziękujemy za uwagę!

Zapraszamy do rozmowy
z naszymi pracownikami

Pojęcia użyte w niniejszym materiale mają znaczenie nadane im przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem
płatniczym (Dz.U.2017.1437). Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. 
Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, 
NIP: 526-00-06-814. REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł


