
 

 

 
1 Kredyt ratalny bez dokumentów o dochodach do kwoty 16 000 zł. Skorzystanie z oferty kredytu bez 
dokumentów o dochodach  uzależnione jest każdorazowo od analizy zdolności kredytowej Klienta i 
oceny złożonego wniosku kredytowego. 
W wyjątkowych sytuacjach Bank zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentu potwierdzającego 
fakt uzyskiwania dochodów. 
2 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego wynosi 0,00 %, całkowita 
kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 2 000,00 zł, 
oprocentowanie stałe 0% w skali roku, całkowity koszt kredytu  0,00 zł (w tym: prowizja  0 zł, odsetki 
0 zł., ubezpieczenie 0 zł., usługi dodatkowe 0 zł.), 10 miesięcznych rat równych w wysokości  193,61 
zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
3 przesunięcie spłaty kredytu o 3 (trzy) miesiące. W takiej sytuacji Klient rozpoczyna spłatę kredytu po 
upływie standardowego terminu płatności pierwszej raty  powiększonego o czas karencji, czyli o trzy 
dodatkowe miesiące. 
4 wskazana wartość miesięczna kosztu kredytu bez względu na okres kredytowania wynosi 
procentowo zawsze 1,05%, a jej wartość kwotowa uzależniona jest od całkowitej kwoty kredytu. 
5 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego wynosi 24,96 %, całkowita 
kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 105,00 zł , 
oprocentowanie stałe 0% w skali roku, całkowity koszt kredytu  105  zł (w tym: prowizja  105 zł 
odsetki 0 zł., ubezpieczenie 0 zł., usługi dodatkowe 0 zł.), 10 miesięcznych rat równych w wysokości  
110,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
 
 
Przyznanie i warunki kredytu uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta 
dokonanej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, KRS 
0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości 
wpłacony). Szczegółowe warunki dotyczące kredytu dostępne u Sprzedawcy. Niniejszy materiał nie 
stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. 
 
INTRESPORT Sp z o.o. współpracuje z Bankiem i jest umocowany do świadczenia w imieniu Banku 
usług pośrednictwa finansowego w zakresie czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów 
o kredyt ratalny i kartę kredytową. 
 
 


