KREDYT ODNAWIALNY W ROR
Wysokość kredytu - max do 255.550,00 zł.
BANK SPÓŁDZIELCZY W MŁAWIE
06-500 Mława, ul. Sądowa 3
tel. (23) 654 43 62

Okres kredytowania - do 60 miesięcy
Oprocentowanie - 10,00%
Prowizja przygotowawcza - 2,00% (bez ubezpieczenia), 1,00% (z ubezpieczeniem)
Spłata kredytu - ostatni dzień trwania umowy, spłata z ROR – w formie bezgotówkowej

Prowizja 2% (bez ubezpieczenia)
Określenie rzeczywistej stopy procentowej na podstawie reprezentatywnego przykładu przy w/w założeniach:
∆ okres kredytowania - 60 miesięcy
∆ oprocentowanie kredytu - 10,00%
∆ RRSO - 15,438085 %
∆ całkowita kwota kredytu - 6.300,00 zł.
∆ wysokość opłat uwzględnionych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje) - 4.140,09 zł, w tym:
º odsetki - 3.150,09 zł.
º prowizja przygotowawcza - 630,00 zł. płatna za cały okres kredytowania, w tym:
» 126,00 zł. płatna w dniu uruchomienia kredytu
» 504,00 zł. za odnowienia kredytu, tj. po 126,00 zł. co 12 miesiący
º koszt usług dodatkowych 360,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 6,00 zł. miesięcznie
∆ całkowita kwota do zapłaty - suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu - 10.440,09 zł.

Prowizja 1,00% (z ubezpieczeniem)
Określenie rzeczywistej stopy procentowej na podstawie reprezentatywnego przykładu przy w/w założeniach:
∆ okres kredytowania - 60 miesięcy
∆ oprocentowanie kredytu - 10,00%
∆ RRSO - 15,494820 %
∆ całkowita kwota kredytu - 6.300,00 zł.
∆ wysokość opłat uwzględnionych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje) - 4.150,09 zł, w tym:
º odsetki - 3.150,09 zł.
º prowizja przygotowawcza - 315,00 zł. płatna za cały okres kredytowania, w tym:
» 63,00 zł. płatna w dniu uruchomienia kredytu
» 252,00 zł. za odnowienia kredytu, tj. po 63,00 zł. co 12 miesiący
º koszt usług dodatkowych 360,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 6,00 zł. miesięcznie
º ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdplności do pracy w wyniku NW oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w wyniku choroby
kredytobiorcy w całym okresie kredytowania - 325,00 zł.**,
∆ całkowita kwota do zapłaty - suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu - 10.450,09 zł.

** składka ubezpieczeniowa wyliczona za cały okres kredytowania 60 m-cy, przy założeniu, że kwota kredytu przez cały ten okres nie ulegnie zmianie.
Linia kredytowa odnawia się automatycznie co 12 miesięcy bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku o udzielenie kredytu i podpisywania aneksu, ale za każde odnowienie limitu kredytu,
pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w taryfie.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 21-07-2017 r.

