
Kwota

20 000 zł 946 zł 506 zł 418 zł 318 zł 245 zł

25 000 zł 1 183 zł 632 zł 522 zł 398 zł 306 zł

30 000 zł 1 420 zł 759 zł 627 zł 477 zł 367 zł

40 000 zł 1 893 zł 1 011 zł 836 zł 637 zł 489 zł

50 000 zł 2 366 zł 1 264 zł 1 045 zł 796 zł 611 zł

60 000 zł 2 839 zł 1 517 zł 1 254 zł 955 zł 734 zł

978 zł

24 48 60
miesiące miesięcy miesięcy miesiące

Przykładowe raty kredytu:

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

Czekamy na Państwa także w naszej placówce:

Jesteśmy naprawdę blisko i chętnie służymy pomocą. 

Wszystkie kwoty rat zostały zaokrąglone do pełnych złotych. 
Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2019 r. 
Zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą. 

1 672 zł 1 273 zł

miesięcy
12084

Szanowny Kliencie,

masz kilka kredytów, a ich raty są za wysokie? W prezencie na Święta Bank Pocztowy pomoże spłacić Twoje stare 
kredyty zamieniając kilka rat w jedną niższą. Weź Kredyt konsolidacyjny - w tym szczególnym okresie tniemy 
oprocentowanie i prowizję! Zaoszczędzone pieniądze przeznacz na przygotowanie wyjątkowych Świąt dla najbliższych! 
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

bardzo atrakcyjne oprocentowanie
kwota kredytu od 20 000 do 100 000 zł
wysokość raty dopasujemy do Twoich potrzeb
spłatę kredytu możemy rozłożyć aż na 120 miesięcy
możesz wziąć więcej niż suma Twoich starych kredytów 
i resztę wydać na dowolny cel

RRSO 8,65 %
dla przykładu reprezentatywnego 

Nasza oferta kredytu to wiele korzyści:

80 000 zł 3 785 zł 2 023 zł

Tniemy ceny kredytu 
konsolidacyjnego 

Nie czekaj, płać jedną niższą ratę!



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 20 000 zł do 100 000 zł., przeznaczony 
na spłatę kredytów gotówkowych w innych bankach. Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę innych kredytów 
gotówkowych zaciągniętych w Banku Pocztowym  S.A. Oferta obowiązuje od 4 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wynosi 8,65% przy założeniach: 
kredyt udzielony w dniu 4 listopada 2019 r. na okres 93 miesięcy, bez ubezpieczenia, całkowita kwota kredytu 39 000,00 zł 
(bez kredytowanych kosztów kredytu), spłacany do 1. dnia każdego miesiąca w równych ratach w kwocie 574,04 zł, 
ostatnia rata wyrównująca 573,88 zł, oprocentowanie zmienne 6,90% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 
14 385,56 zł (w tym: odsetki 12 337,25 zł, prowizja 2048,31 zł), całkowita kwota do zapłaty 53 385,56 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 na stronie www.pocztowy.pl oraz w placówkach 
Banku Pocztowego S.A. i Poczty Polskiej S.A.

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

x x

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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