KREDYT GOTÓWKOWY
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%
Jednorazowa prowizja przygotowawcza - 2,00% (bez ubezpieczenia), 1,00% (z ubezpieczeniem)
Spłata kredytu i odsetek - miesięczne raty malejące, przy czym raty kapitałowe będą równe w całym
okresie spłaty, a odsetki w wysokości malejącej liczone od aktualnego salda zadłużenia

Prowizja 2% (bez ubezpieczenia)
Określenie rzeczywistej stopy procentowej na podstawie reprezentatywnego przykładu przy w/w założeniach:
∆ okres kredytowania - 48 miesięcy
∆ oprocentowanie kredytu - 10,00%
∆ RRSO - 11,746922%
∆ całkowita kwota kredytu - 9.000,00 zł.
∆ wysokość opłat uwzględnionych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje) - 1.993,53 zł, w tym:
º odsetki - 1.813,53 zł.
º prowizja przygotowawcza - 180,00 zł. płatna gotówkowo w dniu uruchomienia kredytu
∆ całkowita kwota do zapłaty - suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu - 10.993,53 zł.
∆ rata kredytu + odsetki (malejące saldo) - rata 188,00 zł. + odsetki 73,97 zł. = 261,97 zł.

Prowizja 1,00% (z ubezpieczeniem)
Określenie rzeczywistej stopy procentowej na podstawie reprezentatywnego przykładu przy w/w założeniach:
∆ okres kredytowania - 48 miesięcy
∆ oprocentowanie kredytu - 10,00%
∆ RRSO - 14,032125%
∆ całkowita kwota kredytu - 9.000,00 zł.
∆ wysokość opłat uwzględnionych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty, prowizje, ubezpieczenie) - 2.300,53 zł, w tym:
º odsetki - 1.813,53 zł.
º prowizja przygotowawcza - 90,00 zł. płatna gotówkowo w dniu uruchomienia kredytu
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 - 397,00 zł.*,
∆ całkowita kwota do zapłaty - suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu - 11.300,53 zł.
∆ rata kredytu + odsetki (malejące saldo) - rata 188,00 zł. + odsetki 73,97 zł. = 261,97 zł.

* składka ubezpieczeniowa wyliczona za cały okres kredytowania 48 m-cy, przy założeniu, że kwota kredytu przez cały ten okres nie ulegnie zmianie.

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.

