
 

 

 

 

 

 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wynosi 11,50%, 
całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 9 899,01 zł, całkowita kwota do zapłaty 
12 421,17 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 9,79% (stanowi sumę wartości stopy 
referencyjnej NBP, która wynosi obecnie 1,5% i marży banku w wysokości 8,29 p.p.), całkowity koszt 
kredytu 2 522,16 zł (w tym: prowizja 200,99 zł, odsetki 2 321,17 zł), umowa zawarta na  
okres 51 miesięcy, 50 raty równe w kwocie 243,82 zł, ostatnia rata 230,17 zł. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 01.10.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz 
oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Santander Bank Polska S.A. „Kredyt bez 
zaświadczeń” dostępny jest dla klientów nieposiadających produktu kredytowego w banku lub dla 
klientów posiadających regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia lub świadczeń emerytalno – 
rentowych na konto osobiste, potwierdzone historią konta z Santander Bank Polska lub z innego 
banku (nie dotyczy klientów otrzymujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej).  

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona 
ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - praca świadczona jest przez 
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ("Santander Aviva TU"), a w przypadku Umowy 
ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie i Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus 
świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ("Santander Aviva 
TUŻ"). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia ("OWU") tj. OWU Spokojny 
Kredyt - praca, OWU Spokojny Kredyt - życie i OWU Spokojny Kredyt - życie plus, określające m.in. 
zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia 
lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Dokumenty zawierające informacje o produkcie 
ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie karty produktu, dostępne są 
w oddziałach Santander Bank Polska S.A. ("Bank") oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. 
Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest w oddziałach Banku. Bank jest 
agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TU i Santander Aviva TUŻ wpisanym do 
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 
11135943/A. Stan na 16.02.2019 r.  

Decyzja kredytowa online oraz uruchomienie produktów kredytowych realizowane są  
w godz. 8.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu, oprócz świąt będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. 
Dla wniosków złożonych w pozostałych godzinach decyzja/uruchomienie ma miejsce około godz. 
8.00 kolejnego dnia, który nie jest świętem będącym dniem ustawowo wolnym od pracy.  

Promocja „Kredyt gotówkowy online z prowizją 0% i ubezpieczeniem” trwa w okresie od 
1 października 2019 r. do 29 lutego 2020 r., a organizatorem promocji jest Santander Bank Polska 
S.A. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na www.santander.pl .  

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych 
powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie www.santander.pl/PAD oraz w 
placówkach banku. 

http://www.santander.pl/
http://www.santander.pl/PAD

