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Poniżej znajdują się przykłady reprezentatywne dotyczące Kredytu Konsumenckiego
Umowa o Kredyt Konsumencki zawierana jest: między Kredytobiorcą a Kredytodawcą tj. Alior Bank S.A.
lub mBank S.A. lub Smartney Sp. z o.o.
Alior Bank S.A.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,04%; całkowita kwota pożyczki (bez
kredytowanych kosztów): 28 100 zł; całkowita kwota do zapłaty: 35 331,18 zł; oprocentowanie zmienne:
8,69%; całkowity koszt pożyczki: 7231,18 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 7231,18 zł; 65
miesięcznych rat, w tym 64 równe raty w wysokości 543,56 zł, ostatnia rata: 543,34 zł. Kalkulacja została
dokonana na dzień 15.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
mBank S.A.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 20,53% całkowita kwota kredytu (bez
kredytowanych kosztów): 12 511 zł, całkowita kwota do zapłaty: 17 650,34 zł, oprocentowanie nominalne
zmienne 13,59% w skali roku, całkowity koszt kredytu: 5 139,34 zł (w tym: prowizja 9,49% - 1 187,29 zł,
oprocentowanie – 13,59%, odsetki: 3 952,05 zł), 46 miesięcznych rat, w tym 45 miesięcznych równych rat
w wysokości po 383,71 zł, ostatnia rata: 383,39 zł. Kalkulacja na dzień 5.09.2022 r.
Smartney Sp. z o.o.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 44,47%, całkowita kwota kredytu (bez
kredytowanych kosztów): 9 971,22zł, całkowita kwota do zapłaty: 19 569,40 zł, oprocentowanie zmienne:
16,75%, całkowity koszt kredytu: 9 598,18 zł (w tym: prowizja: 4 133,07 zł, odsetki: 5 465,11 zł), 48
miesięcznych rat po: 399,34 zł, ostatnia rata wyrównująca: 401,08 zł. Kalkulacja na dzień 08.09.2022 r.
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186 („PayU”) współpracuje z z wyżej
wymienionymi Kredytodawcami i Pożyczkodawcami oraz pośredniczy w zawieraniu umów pożyczki lub
kredytu. PayU została wpisana do rejestru pośredników kredytowych w zakresie kredytów
konsumenckich, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem RPK006833.
Kredytodawca/Pożyczkodawca uprawniony jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż
wnioskowany przez potencjalnego Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę, jeśli wynika to z badania zdolności
kredytowej potencjalnego Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy.
Przyznanie Kredytu Konsumenckiego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej
potencjalnego Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy przez Kredytodawcę/Pożyczkodawcę oraz od akceptacji
przez potencjalnego Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę ostatecznych warunków zaproponowanych przez
Kredytodawcę/Pożyczkodawcę.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie
informacyjny.
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