
Kwota

20 000 zł 952 zł 508 zł 420 zł 320 zł 246 zł

25 000 zł 1 189 zł 636 zł 525 zł 400 zł 307 zł

30 000 zł 1 427 zł 763 zł 630 zł 480 zł 369 zł

40 000 zł 1 903 zł 1 017 zł 841 zł 640 zł 492 zł

50 000 zł 2 379 zł 1 271 zł 1 051 zł 800 zł 615 zł

60 000 zł

80 000 zł

2 855 zł 1 525 zł 1 261 zł 960 zł 738 zł

3 806 zł 2 034 zł 1 681 zł 1 280 zł 984 zł

24 84 120
miesiące miesięcy miesięcy miesiące miesięcy

Przykładowe raty kredytu:

Wszystkie kwoty rat zostały zaokrąglone do pełnych złotych. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.

Jesteśmy naprawdę blisko i chętnie służymy pomocą. 
Zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą. 

Czekamy na telefon lub SMS o treści „Kontakt” pod numerem telefonu:

Czekamy na Państwa także w naszej placówce:

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Oferta specjalna dla

Nasza oferta kredytu to wiele korzyści:

6048

Szanowny Kliencie,

planujesz wydatki, ale nie chcesz drogiego kredytu? W porządku! Przedstawiamy specjalną ofertę Kredytu w Porządku 
przygotowaną dla Ciebie i Twojego zakładu Pracy. Tylko wybranym Klientom - pracownikom Policji - możemy 
zaoferować obniżone oprocentowanie i niską prowizję ,dzięki którym raty kredytu z łatwością dopasujesz do swoich 
potrzeb i możliwości. Skorzystaj z oferty, którą docenił także Adam Małysz!

tylko dla wybranych grup zawodowych 

kwota kredytu od 20 000 do 100 000 zł

długi okres kredytowania – do 10 lat

wysokość raty dopasowana do Twoich potrzeb i możliw  ości 
wypłata pieniędzy w dniu podpisania umowy

środki z kredytu mogą być przeznaczone na dowolny cel

RRSO 9,51 %
dla przykładu reprezentatywnego



Bank Pocztowy 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 100 000 zł, na dowolny cel konsumpcyjny 
z wyłączeniem konsolidacji zobowiązań w Banku Pocztowym S.A. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. do 31 
grudnia 2019 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wynosi 9,51% 
przy założeniach: kredyt udzielony w dniu 1 sierpnia 2019 r. na okres 72 miesięcy, bez ubezpieczenia, całkowita 
kwota kredytu 35 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów kredytu), spłacany do 1. dnia każdego miesiąca w równych 
ratach w kwocie 632,95 zł, ostatnia rata wyrównująca 632,91 zł, oprocentowanie zmienne 6,90% w stosunku 
rocznym, całkowity koszt kredytu 10 572,36 zł (w tym: odsetki 8342,28 zł, prowizja 2230,08 zł), całkowita kwota do 
zapłaty 45 572,36 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 w placówkach Banku Pocztowego i Poczty Polskiej.
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