
RRSO 14,87 %
dla przykładu reprezentatywnego

Kwota 24
miesiące

20 000 zł
30 000 zł
40 000 zł
50 000 zł
80 000 zł

100 000 zł
150 000 zł

996 zł
1 494 zł
1 992 zł
2 490 zł
3 983 zł
4 979 zł
7 469 zł

48
miesięcy

60
miesięcy

84
miesiące

120
miesięcy

559 zł
839 zł

1 119 zł
1 399 zł
2 238 zł
2 797 zł
4 196 zł

474 zł
710 zł
947 zł

1 184 zł
1 894 zł
2 368 zł
3 552 zł

377 zł
566 zł
754 zł
943 zł

1 509 zł
1 886 zł
2 829 zł

308 zł
462 zł
616 zł
770 zł

1 232 zł
1 540 zł
2 310 zł

Tabela z przykładowymi ratami kredytu:

200 000 zł      9 958 zł                  5 595 zł                   4 735 zł                   3 772 zł                   3 080 zł 

Tabela prezentuje raty dla oferty bez ubezpieczenia, zaokrąglone do pełnych złotych.

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

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

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.

     możliwość konsolidacji kredytów z innych banków
     dodatkowa gotówka na dowolny cel
     okres kredytowania aż do 10 lat 
     kwota kredytu od 20 000 do 200 000 zł
• prowizja 0% za udzielenie kredytu w przypadku skorzystania 

z kredytu z ubezpieczeniem
prowizja 5% od kwoty udzielonego kredytu w przypadku 
skorzystania z kredytu bez ubezpieczenia

Lekki Kredyt  konsolidacyjny:

Czekamy także w naszej placówce:

Czy wiesz, że możesz zmniejszyć koszty swoich zobowiązań kredytowych? Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Lekkiego 
kredytu konsolidacyjnego. Proponujemy 0% prowizji dla kredytów z ubezpieczeniem oraz dodatkową gotówkę 
na dowolny cel. Połącz swoje raty w jedną i płać mniej!   

Lekki kredyt
konsolidacyjny
z prowizją od 0%



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. 
Oferta 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, okres kredytowania do 120 miesięcy. Kredyt nie może być przeznaczony na refinansowanie lub 
konsolidację zobowiązań w Banku Pocztowym  S.A. Z oferty mogą skorzystać Klienci, którzy: podadzą adres e-mail, 
podadzą aktualny numer telefonu komórkowego, wyrażą zgody marketingowe, wyrażą zgodę na elektroniczne 
wysyłanie harmonogramów spłat kredytów. Dla kwot kredytów powyżej 100 000 zł do 200 000 zł z oferty wyłączeni 
są rolnicy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (powyższe wyłączenie nie dotyczy  wolnych 
zawodów). Oferta obowiązuje do 2 kwietnia 2023 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla 
reprezentatywnego przykładu wynosi 14,87% przy założeniach: kredyt udzielony w dniu 3 stycznia 2023 r. na 
okres 105 miesięcy, bez ubezpieczenia, całkowita kwota kredytu 74 500,00 zł (bez kredytowanych kosztów 
kredytu), spłacany do 3. dnia każdego miesiąca w równych ratach w kwocie 1231,40 zł, ostatnia rata 
wyrównująca 1231,15 zł, oprocentowanie zmienne 12,49% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 
54 796,75 zł (w tym: prowizja 3921,05 zł, odsetki 50 875,70 zł), całkowita kwota do zapłaty 129 296,75 zł. 
Szczegóły oferty w placówkach Banku, pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl. Poczta Polska 
Dystrybucja 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. oraz Poczta Polska Dystrybucja S.A. są pośrednikami kredytowymi Banku Pocztowego S.A. w zakresie 
czynności posprzedażowych związanych z obsługą kredytu konsumenckiego. Poczta Polska S.A. oraz Poczta Polska 
Dystrybucja S.A. nie współpracują z innymi kredytodawcami niż Bank Pocztowy S.A.
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