
Jesteśmy naprawdę blisko i chętnie służymy pomocą. 
Zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą. 

Czekamy na telefon lub SMS o treści „Kontakt” pod numerem telefonu:

Czekamy na Państwa także w naszej placówce:

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

planujesz wydatki, ale nie chcesz drogiego kredytu? W porządku! Przedstawiamy specjalną ofertę Kredytu w Porządku 
przygotowaną dla Ciebie i Twojego zakładu Pracy. Tylko wybranym Klientom możemy zaoferować obniżone 
oprocentowanie i niską prowizję, dzięki którym raty kredytu z łatwością dopasujesz do swoich potrzeb i możliwości. 
Skorzystaj z oferty, którą docenił także Adam Małysz!

tylko dla wybranych grup zawodowych 

kwota kredytu od 10 000 do 100 000 zł

długi okres kredytowania – do 10 lat

wysokość raty dopasowana do Twoich potrzeb i możliwości

wypłata pieniędzy w dniu podpisania umowy

środki z kredytu mogą być przeznaczone na dowolny cel

Kwota

10 000 zł 485 zł 264 zł 220 zł 171 zł 134 zł

25 000 zł 1 214 zł 661 zł 551 zł 427 zł 335 zł

30 000 zł 1 456 zł 793 zł 661 zł 512 zł 403 zł

40 000 zł 1 942 zł 1 057 zł 881 zł 682 zł 537 zł

50 000 zł 2 427 zł 1 321 zł 1 101 zł 853 zł 671 zł

60 000 zł

80 000 zł

2 913 zł 1 585 zł 1 322 zł 1 024 zł 805 zł

3 884 zł 2 114 zł 1 762 zł 1 365 zł 1 073 zł

24 48 60 84 120
miesiące miesięcy miesięcy miesiące miesięcy

Przykładowe raty kredytu:

Wszystkie kwoty rat zostały zaokrąglone do pełnych złotych. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.

dla przykładu reprezentatywnego

RRSO 11,59 %

Szanowny Kliencie,

Nasza oferta kredytu to wiele korzyści:



Bank Pocztowy to bezpieczny bank o wyłącznie polskim kapitale. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu 

art. 66 § 1 k.c. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Zmiana 

oprocentowania kredytu wpływa na koszt obsługi kredytu. Promocja nie łączy się z innymi preferencyjnymi ofertami 

kredytu gotówkowego. Kredyt udzielany jest od 10 000 zł do 100 000 zł, na dowolny cel konsumpcyjny. Promocja 

obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla 

reprezentatywnego przykładu wynosi 11,59% przy założeniach: kredyt udzielony w dniu 1 sierpnia 2019 r. na okres 

78 miesięcy, bez ubezpieczenia, całkowita kwota kredytu 30 500,00 zł (bez kredytowanych kosztów kredytu), 

spłacany do 1. dnia każdego miesiąca w równych ratach w kwocie 549,29 zł, ostatnia rata wyrównująca 548,85 zł, 

oprocentowanie zmienne 8,90% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 12 344,18 zł (w tym: odsetki 10 400,82 zł, 

prowizja 1943,36 zł), całkowita kwota do zapłaty 42 844,18 zł. Poczta Polska S.A. jest pośrednikiem kredytowym 

Banku Pocztowego S.A. w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem 

lub zawarciem umów kredytu konsumenckiego. Poczta Polska S.A. nie współpracuje z innymi kredytodawcami niż 

Bank Pocztowy S.A. Szczegóły promocji w placówkach Banku Pocztowego i Poczty Polskiej.

Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy 
(bez uwzględnienia premii/nagród/dodatków stałych) wynosi:
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x x x x

x x

Rodzaj umowy

zł

xx

xx

xx

x

x

Umowa o pracę

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło Spółdzielcza umowa o pracę

Kontrakt menedżerski 

Kontrakt marynarski 

Umowa z tytułu pełnienia funkcji duchownych 

Umowa o staż podyplomowy lekarzy i stomatologów

od dnia:

nieokreślony określony

 na okres do dnia:

na stanowisku:na czas:

Wynagrodzenie:

Powód obciążenia:

Kwota obciążenia:

nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych, administracyjnych i pożyczek jest obciążone z tytułu wyroków sądowych, administracyjnych i pożyczek 

(słownie)

(słownie)

Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 12 miesięcy 
(bez uwzględnienia premii/nagród/dodatków stałych) wynosi:

Rodzaj przyznanej premii/ nagród/ dodatków stałych: Suma premii z 3 ostatnich miesięcy Kwartalna Półroczna Roczna (wypłacona w ciągu ostatnich 12 m-cy) 

Kwota premii/ nagród/ dodatków stałych: zł 

zł 

(słownie)

Zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty wystawienia
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