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Przykłady reprezentatywne dla produktów kredytowych  

AS Inbank Spółka Akcyjna - Oddział w Polsce 

 

Poniżej prezentujemy przykłady reprezentatywne dla produktów kredytowych, o które można zawnioskować w 
Inbanku.  Przykłady te pozwalają oszacować koszty produktu kredytowego. 

Przy określaniu reprezentatywnego przykładu określamy warunki umowy o kredyt konsumencki, na których 
spodziewamy się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy 
średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego 
rodzaju, dlatego prosimy pamiętać, że warunki kredytu, które możemy zaproponować po złożeniu wniosku o kredyt 
mogą się różnić od podanych poniżej.  
 

Zwracamy uwagę, że każdy kredyt jest zobowiązaniem finansowym i przed zawarciem umowy kredytu należy 
dokładnie przemyśleć swoją decyzję, zapoznać się z warunkami kredytu oraz w razie potrzeby skonsultować się z 
ekspertami. Przyznanie kredytu uzależnione jest od wyniku oceny zdolności kredytowej.  

 

Kredyt gotówkowy  

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19.90%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów) 4 200.00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5 862.65 zł, oprocentowanie stałe 13.99% w skali roku,                
całkowity koszt kredytu 1 662.65 zł (w tym: prowizja 391.05 zł płatna z ratą kredytu po 8.69 zł miesięcznie,                                         
odsetki 1 271.60 zł), 44 miesięcze raty równe w kwocie 130.28 zł i ostatnia rata 130.33 zł.                                                 
Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

 

Kredyt samochodowy  

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17.52%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów) 18 000.00 zł, całkowita kwota do zapłaty 25 644.77 zł, oprocentowanie stałe w skali roku 12.99%, 
całkowity koszt kredytu 7 644.77 zł (w tym: prowizja 1 574.10 zł płatna z ratą kredytu po 28.62 zł miesięcznie, 
odsetki 6 070.67 zł), 54 miesięczne raty równe w kwocie 466.27 zł i ostatnia rata w kwocie 466.19 zł.                      
Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 

 

Kredyt ratalny przeznaczony na remont  

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16.37%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów) 16 600.00 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 563.20 zł oprocentowanie stałe 11.99% w skali roku, całkowity 
koszt kredytu 6 963.20 zł (w tym: prowizja 1 530.62 zł płatna z ratą kredytu po 26.39 zł miesięcznie,                                       
odsetki 5 432.58 zł), 57 miesięcznych rat równych w kwocie 406.26 zł i ostatnia rata 406.38 zł.                                         
Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. 


