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Poniżej znajdują się przykłady reprezentatywne dotyczące poszczególnych wariantów
produktu RATY PayU
Dla Rat standardowych
Przykład reprezentatywny dla PayU Rat w wariancie standardowym: Rzeczywista Roczna Stopa
Oprocentowania (RRSO) wynosi 30,12%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2080,00
zł, całkowita kwota do zapłaty 2392,78 zł, oprocentowanie stałe 20,00%, całkowity koszt kredytu 312,78
zł (w tym: prowizja 71,97 zł, odsetki 240,81 zł), 12 miesięcznych rat (w tym 11 równych rat w wysokości
199,40 zł, ostatnia rata wyrównująca: 199,38 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 18.10.2022 r.
Umowa o kredyt zawierana jest na okres 12 miesięcy między kredytobiorcą a kredytodawcą tj. Alior Bank
S.A. lub AS Inbank S.A. Oddział w Polsce, lub mBank S.A., lub Santander Consumer Bank S.A., lub Credit
Agricole Bank Polska S.A. lub Smartney Sp. z o.o., pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności
kredytowej kredytobiorcy.
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu („PayU”) współpracuje z kredytodawcami i pośredniczy w zawieraniu ww.
umów.
PayU została wpisana do rejestru pośredników kredytowych w zakresie kredytów konsumenckich,
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem RPK006833.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie
informacyjny.

Dla Rat 0%
Przykład reprezentatywny dla PayU Rat 0%: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO):
oprocentowanie 0%, Całkowita kwota kredytu: 3276,00 zł całkowita kwota do zapłaty: 3276,00 zł,
całkowity koszt kredytu: 0 zł, w tym: prowizja: 0 zł i odsetki: 0 zł, 20 miesięcznych rat w wynosi 163,80 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 21.10.2022 r.
Umowa o kredyt zawierana jest na okres 20 miesięcy między kredytobiorcą a kredytodawcą tj. Alior Bank
S.A. lub AS Inbank S.A. Oddział w Polsce, lub mBank S.A., lub Santander Consumer Bank S.A., lub Credit
Agricole Bank Polska S.A., lub Smartney Sp. z o.o., pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności
kredytowej kredytobiorcy.
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu („PayU”) współpracuje z kredytodawcami i pośredniczy w zawieraniu ww.
umów.
PayU została wpisana do rejestru pośredników kredytowych w zakresie kredytów konsumenckich,
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem RPK006833.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie
informacyjny.

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych
pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON
300523444.

