Bank Spółdzielczy w Pucku

Sposób obliczania reprezentatywnego przykładu
na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
1. Przy określaniu reprezentatywnego przykładu określa się warunki o kredyt
konsumencki, na których Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej 2/3 umów danego
rodzaju, przy uwzględnieniu przez te umowy:
1) średniego okresu kredytowania,
2) całkowitej kwoty kredytu,
3) częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.
2. Bank zobowiązany jest gromadzić odpowiednie dane w celu ustalenia na ich podstawie
reprezentatywnego przykładu.
3. Aktualizacja danych do przygotowania reprezentatywnego przykładu winna być
dokonywana każdorazowo przy zmianie oprocentowania kredytów oraz przy zmianie
innych parametrów cenowych kredytu.
4. Narzędzia do przeprowadzania stosownych badań i analiz w celu opracowania
reprezentatywnego przykładu udostępniane są na stronach intranetowych SGB.

Wzór dla reprezentatywnego przykładu1:
I.

KREDYT GOTÓWKOWY
1) kwota udzielonego kredytu 28.000,00 zł
2) całkowita kwota kredytu 28.000,00 zł2 (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia 3 płatne
ze środków własnych kredytobiorcy),
3) okres kredytowania 48 miesięcy,
4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,20%,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 6.170,51 zł, w którego skład wchodzą:
a) prowizja za udzielenie kredytu 840,00 zł,
b) odsetki od kredytu 4.107,51 zł,
c) koszty usług dodatkowych 1.223,00 zł, w których skład wchodzą: koszty
ubezpieczenia kredytobiorcy 1.223,00 zł
d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł4,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,03%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego
kosztu kredytu wynosi 34.170,51 zł.

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, w tym spłaty kredytu zgodnie z
harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i
opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

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 31-01-2021 r.

Przykłady nie zawierają danych rzeczywistych.
Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki
ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty
3
Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.
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II.

KREDYT ODNAWIALNY W ROR
1) kwota udzielonego kredytu 8.400,00 zł
2) całkowita kwota kredytu 8.400,00 zł5 (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia6 płatne
gotówką w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy),
3) okres kredytowania 12 miesięcy,
4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,20%,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 951,83 zł, w którego skład wchodzą:
a) odsetki od kredytu 604,83 zł,
b) prowizja za udzielenie kredytu 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
c) koszty usług dodatkowych 179,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia
kredytobiorcy 167,00 zł, koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 12,00 zł,
d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł7,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,23%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego
kosztu kredytu wynosi 9.351,83 zł.

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 zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty
kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień
31-01-2021 r.

III.

KARTA KREDYTOWA
limit 7.500,00 zł,
całkowita kwota kredytu 7.500,00 zł ,
okres kredytowania 48 miesięcy,
roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,20%,
całkowity koszt kredytu 2.286,32 zł, w którego skład wchodzą:
kwota odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w
całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy
2.161,32 zł,
b) koszty usług dodatkowych 125,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty
dla Posiadacza 20,00 zł oraz opłata roczna za użytkowanie karty 105,00 zł ustalona za
cały okres trwania umowy,
c) koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł (ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy)8,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,96%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego
kosztu kredytu wynosi 9.786,32 zł.
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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 formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia
umowy.

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
31-01-2021 r.

Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki
ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty.
6
Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.
7
Koszty należy podać, jeśli wstępują.
8
Koszty należy podać, jeśli wstępują.
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