
 
 

              Kredyt Promocyjny Standard 
                    Stałe oprocentowanie 

 
PRZYKŁADOWE HARMONOGRAMY SPŁAT   

 
1. Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE 

 

Kwota 
kredytu 

Okres kredytowania 

12 m-cy 24 m-ce 36 m-cy 

4 000 zł 348 zł 180 zł 125 zł 

15 000 zł 1 305 zł 678 zł 470 zł 

50 000 zł 4 350 zł 2 261 zł 1 567 zł 

Oprocentowanie 
nominalne 

7,99% 
oprocentowanie 

 stałe 

7,99% 
oprocentowanie  

stałe 

7,99% 
oprocentowanie 

stałe 
 

 

 

 

 

 

 

2. DLA POSIADACZY ROR W OK BANKU 
 

Kwota kredytu 
Okres kredytowania 

12 m-cy 24 m-ce 36 m-cy 

4 000 zł 348 zł 181 zł 126 zł 

15 000 zł 1 308 zł 681 zł 473 zł 

50 000 zł 4 361 zł 2 273 zł 1 578 zł 

Oprocentowanie 
nominalne 

8,49% 
oprocentowanie  

stałe 

8,49% 
oprocentowanie 

stałe 

8,49% 
oprocentowanie  

stałe 
 

 
 
  3.   DLA POZOSTAŁYCH KLIENTÓW 

Kwota kredytu 
Okres kredytowania 

12 m-cy 24 m-ce 36 m-cy 

4 000 zł 350 zł 183 zł 128 zł 

15 000 zł 1 315 zł 688 zł 480 zł 

50 000 zł 4 385 zł 2 296 zł 1 602 zł 

Oprocentowanie 
nominalne 

9,50% 
oprocentowanie 

 stałe 

9,50% 
oprocentowanie  

stałe 

9,50% 
oprocentowanie 

stałe 
 
 
 

 
Kwota kredytu nawet do 50 000 zł 

 
Maksymalny okres kredytowania  

do 36 miesięcy 
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla „Kredytu Promocyjnego 
Standard” z ubezpieczeniem na życie wynosi 9,88%, dla całkowitej kwoty kredytu 
(bez kredytowanych kosztów) 15.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 
17 242,30zł, oprocentowanie stałe 7,99%, całkowity koszt kredytu 2 242,30zł (w 
tym: prowizja 0 zł, odsetki 1 923,70 zł, ubezpieczenie na życie 318,60 zł) przy 
założeniu spłat w 36 miesięcznych równych ratach, w tym 35 rat w wysokości 
470,10 zł oraz ostatnia 36 rata wyrównawcza w wysokości 470,20 zł. Kalkulacja 
została dokonana na dzień 28.04.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. 
 
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla „Kredytu Promocyjnego 
Standard” dla Posiadaczy ROR w OK Banku* wynosi 8,83%, dla całkowitej kwoty 
kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 
17 048,80 zł, oprocentowanie stałe 8,49%, całkowity koszt kredytu 2 048,80 zł (w 
tym: prowizja 0 zł, odsetki 2 048,80 zł) przy założeniu spłat w 36 miesięcznych 
równych ratach, w tym 35 rat w wysokości 473,58 zł oraz ostatnia 36 rata 
wyrównawcza w wysokości 473,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 
28.04.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. 
 

* Wnioskodawcy posiadającego rachunek ROR prowadzony przez Bank w okresie 
co najmniej 6 miesięcy, na który wpływają deklarowane wpływy z osiąganego 
dochodu oraz nie występowały na nim tytuły egzekucyjne 
 
 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla „Kredytu Promocyjnego 
Standard” wynosi 9,93%, dla całkowitej kwoty kredytu (bez kredytowanych 
kosztów) 15.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 17 303,20 zł, oprocentowanie 
stałe 9,50%, całkowity koszt kredytu 2 303,20 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 
2 303,20 zł) przy założeniu spłat w 36 miesięcznych równych ratach, w tym 35 rat 
w wysokości 480,65 zł oraz ostatnia 36 rata wyrównawcza w wysokości 480,45 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 28.04.2022r. na reprezentatywnym 
przykładzie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pełna oferta kredytowa oraz Tabela Opłat i Prowizji 
dostępna w placówkach banku oraz na stronie:  

 

www.okbank.pl 
 
 
 

 
 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty  
w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. Decyzja o warunkach i przyznaniu 

kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez 
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie 
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