SPECYFIKACJA PRODUKTU
KREDYTU KONSUMENCKIEGO – „KREDYT NA START”

1.
2.

Nazwa produktu:
Klient:

Kredyt na start
osoby fizyczne – konsumenci,

3.
4.
5.

Przeznaczenie:
Waluta:
Warunki otrzymania:

dowolny cel
PLN.
1) klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) klient posiada zdolność kredytową,
3) wiek kredytobiorcy do 40 roku życia, jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie –
przynajmniej jedno z nich nie może mieć nie więcej niż 40 lat,
4) posiada aktywny rachunek w P-SBS w Pyrzycach lub kartę kredytową w P-SBS w
Pyrzycach
50 000,00 zł, powiększone o koszty prowizji i ubezpieczenia

6.

Maksymalna wysokość
kwoty kredytu:
7.
Minimalna wysokość kwoty
kredytu:
8.
Maksymalny okres
kredytowania:
9.
Udział własny klienta:
10. Oprocentowanie:
11. Forma i sposób spłaty
kapitału:

10 000,00 zł.
do 120 miesięcy

Nie jest wymagany.
WIBOR 3M + 5,00% marży Banku
Raty kapitałowe kredytu gotówkowego spłacane są w ratach miesięcznych, w terminach
określonych w harmonogramie:
1) w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych lub
2) w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet).
Spłata następuje na rachunek spłaty kredytu albo z ROR klienta w Banku – w formie
bezgotówkowej.
12. Skutki wcześniejszej spłaty: 1) kredytobiorca może w każdym czasie dokonać wcześniejszej, niż w terminach
określonych w harmonogramie, spłaty części lub całości kredytu - w celu
umożliwienia rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytobiorca składa dyspozycję
wcześniejszej spłaty kredytu,
2) jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt przed terminem, wówczas nie jest zobowiązany
do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, a całkowity koszt kredytu
ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócony został czas
obowiązywania umowy, chociażby kredytobiorca poniósł je przed wcześniejszą
spłatą,
3) za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.
13. Skutki opóźnienia w spłacie 1) niespłacona w terminie wymagalna część lub całość raty kredytu staje
kredytu:
się zadłużeniem przeterminowanym,
2) od kwoty zadłużenia przeterminowanego nalicza się i pobiera odsetki według stopy
dla kredytów przeterminowanych i postawionych w stan natychmiastowej
wymagalności określonej w przepisach wewnętrznych Banku.
14. Prowizje:
1) 2,00% - prowizja;
2) prowizja pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu, zgodnie
z postanowieniami umowy kredytowej, sposób pobrania prowizji kredytobiorca
określa we wniosku kredytowym;
3) opłaty za upomnienie, wezwanie do zapłaty rejestrowane są przy kredycie
i pobierane gotówkowo lub bezgotówkowo z rachunku,
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