
 
 

PRZYKŁADOWE HARMONOGRAMY SPŁAT   
 

Kredyt Gotówkowy HIT OK 
 

Kwota kredytu 
Okres kredytowania 

12 m-cy 36 m-cy 60 m-cy 

1 000 zł 86 zł 37 zł 26 zł 

5 000 zł 432 zł 183 zł 129 zł 

30 000 zł 2 594 zł 1 100 zł 778 zł 

Oprocentowanie 
nominalne 

6,90% 
(oprocentowanie stałe) 

19,00% 
(oprocentowanie 

zmienne) 

19,00% 
(oprocentowanie 

zmienne) 
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla „Kredytu Gotówkowego 
HIT OK” wynosi 24,35%, dla całkowitej kwoty kredytu (bez kredytowanych 
kosztów) 17.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 126,86 zł, 
oprocentowanie zmienne 19,00%, całkowity koszt kredytu 6 126,86 zł (w tym: 
prowizja za udzielenie kredytu 680,00 zł, odsetki 5 446,86 zł) przy założeniu 
spłat w 36 miesięcznych równych ratach, w tym 35 rat w wysokości 623,53 zł 
oraz ostatnia 36 rata wyrównawcza w wysokości 623,31 zł. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 09.06.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. 
 

Kredyt Gotówkowy HIT OK Komfort 
 

Kwota kredytu 
Okres kredytowania 

12 m-cy 36 m-cy 60 m-cy 

1 000 zł 86 zł 37 zł 26 zł 

5 000 zł 432 zł 183 zł 129 zł 

30 000 zł 2 593 zł 1 100 zł 778 zł 
Oprocentowanie 

nominalne 

6,80% 
(oprocentowanie stałe) 

19,00% 
(oprocentowanie 

zmienne) 

19,00% 
(oprocentowanie 

zmienne) 
 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla „Kredytu Gotówkowego 
HIT OK Komfort” z obligatoryjnym ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy 
wynosi 24,46%, dla całkowitej kwoty kredytu (bez kredytowanych kosztów) 
17.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 147,94 zł, oprocentowanie zmienne 
19,00%, całkowity koszt kredytu 6 147,94 zł (w tym: prowizja za udzielenie 
kredytu 340,00 zł, ubezpieczenie Kredytobiorcy 361,08 zł, odsetki 5446,86 zł) 
przy założeniu spłat w 36 miesięcznych równych ratach, w tym 35 rat  
w wysokości 623,53 zł oraz ostatnia 36 rata wyrównawcza w wysokości 623,31 
zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.06.2022r. na reprezentatywnym 
przykładzie. 

Kwota kredytu nawet do 60 000 zł* 
 

 

* maksymalna kwota kredytu gotówkowego HIT OK oraz HIT OK Komfort nie 
może przekraczać 60.000,00 zł w odniesieniu do Klientów, którzy posiadają 
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. W odniesieniu do pozostałych 
Wnioskodawców maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 30.000,00 
zł. 
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Kredyt Konsumpcyjny Standard 
 

Kwota kredytu 
Okres kredytowania 

12 m-cy 36 m-cy 60 m-cy 

1 000 zł 87 zł 37 zł 26 zł 

5 000 zł 433 zł 183 zł 129 zł 

30 000 zł 2 596 zł 1 100 zł 778 zł 

50 000 zł 4 326 zł 1 833 zł 1 297 zł 
Oprocentowanie 

nominalne 
6,99% 

(oprocentowanie stałe) 

19,00% 
(oprocentowanie 

zmienne) 

19,00% 
(oprocentowanie 

zmienne) 

 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla „kredytu 
konsumpcyjnego standard” wynosi 25,29%, dla całkowitej kwoty kredytu (bez 
kredytowanych kosztów) 17.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 296,86 zł, 
oprocentowanie zmienne 19,00%, całkowity koszt kredytu 6 296,86 zł (w tym: 
prowizja za udzielenie kredytu 850,00 zł, odsetki 5 446,86 zł) przy założeniu 
spłat w 36 miesięcznych równych ratach, w tym 35 rat w wysokości 623,53 zł 
oraz ostatnia 36 rata wyrównawcza w wysokości 623,31 zł. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 09.06.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. 

 
 

Kwota kredytu nawet do 100 000 zł 
 
 

Maksymalny okres kredytowania do 7 lat 
 
 

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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