
Chełm, 16.11.2011 r.

Szanowni Państwo,

specjalnie dla pracowników naszych najlepszych Klientów przygotowaliśmy specjalną 

ofertę kredytową.

• Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem, spłacany w równych ratach 

kapitałowo-odsetkowych (do 12 miesięcy):

• Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem spłacany, w równych ratach 

kapitałowo-odsetkowych (od 48 do 60 miesięcy):

(1) Warunkiem otrzymania preferencyjnych warunków cenowych jest  posiadanie/założenie przez Klienta konta 
osobistego w Planie Aktywnym, Plan 2/ Plan 3/ Standardowy/ Konto Plus z kartą debetową oraz złożenie dyspozycji 
przelewu wynagrodzenia/renty/emerytury na konto osobiste.

Oferta jest ważna do 14 grudnia 2011r., dlatego gorąco zachęcam do szybkiego kontaktu! 

Pozdrawiam,

Juliusz Palonka – Dyrektor              tel.:        82 562 89 62                 tel 82 562 89 63

opłata przygotowawcza 0 % (1)

oprocentowanie stałe  18,9 %
pakiet bezpłatnych ubezpieczeń obejmujący ubezpieczenie na życie 

oraz od utraty pracy

RRSO na dzień 14.10.2011 r. wynosi 20,3% przy założeniu, iż kredyt przeznaczony jest na cel 
konsumpcyjny z opcją ubezpieczenia. Oprocentowanie kredytu przyjęto na poziomie 18,9%, kwota kredytu 
wynosi 10 000 zł, kredyt spłacany jest przez 60 miesięcy w równych ratach kapitałowo-odstetkowych, 

obniżone oprocentowanie 12,5 % (1)

opłata przygotowawcza 4%
pakiet bezpłatnych ubezpieczeń obejmujący ubezpieczenie na życie 

oraz od utraty pracy

RRSO na dzień 17.10.2011 r. wynosi 21,9% przy założeniu, iż kredyt przeznaczony jest na cel 
konsumpcyjny z opcją ubezpieczenia. Oprocentowanie kredytu przyjęto na poziomie 12,5%, kwota kredytu 
wynosi 10 000 zł, kredyt spłacany jest przez 12 miesięcy w równych ratach kapitałowo-odstetkowych, 
opłata przygotowawcza wynosi 4%.

www.bgz.pl
Infolinia 801 123 456 (tel. stacjonarne, T-Mobile, Orange, Plus, Play),

+48 22 530 71 00 (pozostałe sieci i z zagranicy). 
Opłata za połączenie według cennika operatora.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
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