
Spółdzielcza Grupa Bankowa 

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli 

Reprezentatywny przykład 
dla kredytów odnawialnych w ROR 

 
1) kwota udzielonego kredytu – 2.800,00 zł, 

2) całkowita kwota kredytu    – 2.800,00 zł  (prowizja i koszt ubezpieczenia płatne gotówką 

w kasie Banku lub przelewem z ROR Kredytobiorcy),  

3) okres kredytowania – 28 miesięcy,  

4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne – 10,00 % (WIBOR 12M + marża 

banku),  

5) całkowity koszt kredytu wynosi – 1.057,58 zł, w którego skład wchodzą: 

a) odsetki od kredytu – 648,98 zł, 

b) prowizja za udzielnie kredytu – 2,00 % kwoty udzielonego kredytu – 56,00 zł, 

c) prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok – 2,00 % odnawianej 

kwoty kredytu tj. po roku - 56,00 zł, po dwóch latach  – 56,00 zł  

d) koszty usług dodatkowych – 240,60 zł, w których skład wchodzą: koszty 

ubezpieczenia kredytobiorcy – 67,00 zł, koszty otwarcia i prowadzenia ROR 

kredytobiorcy – 126,00 zł oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 

– 47,60 zł, 

e) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu – 0,00 zł, 

6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 19,24 %,  

7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz 

całkowitego kosztu kredytu wynosi – 3.857,58 zł. 

 

 
 ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeń Concordia Capital S.A. wynosi – 67,00 zł.  

(Pakiet II) – śmierć Ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby;  

 
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została 
zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w 
terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy; stopy 
oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu 
następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie 
z chwili zawarcia umowy. 

               Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny 
wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu 
regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na 
dzień  06.09.2017 r. 

 


